W NUMERZE KALENDARZ KSIĘŻYCOWY NA MAJ

Kawałek kolei
dla samorządu
str. 3

INWESTYCJE
TABOROWE
W KOLEJACH
MAZOWIECKICH
str. 3

15-latek
zatrzymany
str. 4

Porządek?

str. 9

Drogo i drożej
w Polsce str. 12

O krok od tragedii
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W piątek, 4 kwietnia, młody chłopak
wszedł do sklepu Tesco i podpalił
papier toaletowy oraz opakowania
karmy dla zwierząt. Nikt mu w tym nie
przeszkadzał. Zrobił swoje i najnormalniej w świecie wyszedł przez nikogo
niezatrzymywany. Na szczęście ogień
zauważono i natychmiast zagaszono.
Aż strach pomyśleć, co by się stało,
gdyby nie natychmiastowa reakcja
obsługi sklepu.

O budowie lotniska w Modlinie
rozmawiamy
z Jackiem Gerelukiem, wiceburmistrzem Nowego Dworu
Mazowieckiego

Zdarzenie zostało natychmiast zgłoszone policji. Funkcjonariusze wszczęli postępowanie zgodnie z art.163
kodeksu karnego, który mówi: „Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mające postać
pożaru podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10”.
Przesłuchano świadków i zabezpieczono ślady przestępstwa. Najważniejszym jednak dowodem w tej sprawie
okazało się nagranie z kamer przemysłowych wewnętrznej ochrony
sklepu. Monitoring wyraźnie pokazał
wizerunek sprawcy.

iedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci
Jana Pawła II. Były piękne słowa, kwiaty i znicze.
Można powiedzieć – święto. Także w naszym mieście nie zabrakło uroczystości przy pamiątkowym
pomniku Papieża.

tencje. Przesiadująca tam młodzież
(i starsi) nie ma chyba co robić i szuka
takich sposobów spędzania wolnego
czasu, jakie są jej dostępne. Chodzi
o wywołującą niesmak hipokryzję.
Jednego dnia jesteśmy gorliwymi
katolikami, aby drugiego dnia o tym
zapomnieć. Zapomnieć o szacunku
i pewnego rodzaju tradycji.

Niestety, podobnie jak w przypadku cmentarza po Dniu Wszystkich
Świętych, otoczenie pomnika bardzo krótko przypomina o tym, co
działo się w przeddzień. I nie chodzi wcale o materialne wytwory
pamięci. Symboliczna obecność
tego wielkiego Człowieka powinna,
chociaż teoretycznie, do czegoś
zobowiązywać. A jak wygląda skwer
imienia Jana Pawła II? To chyba wszyscy wiemy. To miejsce, jak magnes
przyciąga lokalnych amatorów
alkoholu i innych używek. Jest to
widoczne zwłaszcza w godzinach
wieczornych, jak i wczesnoporannych. O każdej porze wygląda
jednak tak samo źle. (Oczywiście ci,
o których teraz piszę nie są jedynymi
bywalcami parku, ale stanowią dość
znaczny odsetek).

Wiem, że moje słowa nie spowodują
rozwiązania problemu. Nie mam
zresztą aż takich ambicji, bo nie czuR
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Panie Burmistrzu, nie wolno jeszcze
dzielić skóry na niedźwiedziu, ale jak
Pan ocenia skalę zainteresowania
inwestorów kupnem gruntów w
powiecie nowodworskim, zwłaszcza
przylegających do terenu lotniska?

fot. D. Panasiuk (archiwum)

Policjanci ustalają teraz, co mogło być
motywem działania sprawcy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że chłopiec
był w wieku 11–14 lat.
Straty, po oszacowaniu, okazały się
niewielkie, wyniosły nieco ponad
90 złotych. Kierownictwo sklepu nie
chciało z nami rozmawiać o podpaleniu. W rozmowie telefonicznej
poinformowało nas jedynie, że ktoś
zrobił żart i podpalił papier toaletowy.

Przechodząc przez skwer JP II …
N

Temat nie jest ani nowy, ani oryginalny. Trudno też mówić o czyjejkolwiek winie. Z pewnością autorom
pomysłu wystawienia pomnika
Papieża i nazwania skweru imieniem
tego Polaka towarzyszyły dobre in-

Terminem

ję się kompetentna, aby naprawiać
świat. Nie jestem „moherowym
beretem”, ale mam nadzieję, że
chociaż jedna osoba przemyśli sobie
sprawę. Odwoła się do własnej świadomości, czy może nawet sumienia.
Może pomyśli sobie, że na przykład
głupio tak pić pięć metrów od pomnika Papieża, widząc dodatkowo
kościół na horyzoncie. Nikt nie jest
święty (chyba), ale jakieś konwenanse i normy istnieją. Moim zdaniem,
warto ich przestrzegać, bo inaczej
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Wszystko jest nagrane na kamerach
monitoringu, ale jak twierdzą przedstawiciele firmy, zostało ono przekazane
policji i dopóki nic się nie wyjaśni, nie
chcą się na ten temat wypowiadać.

Po relacjach prasowych z prac nad
przygotowaniem inwestycji widać
wzrost zainteresowania gruntami na
terenie powiatu. Jednak dokładnych
danych na ten temat nie posiadamy.
Widoczny ruch będziemy obserwować zapewne w momencie uruchomienia konkretnych prac na lotnisku.

Zastanawia jednak fakt, dlaczego
dzieciakowi udało się bez żadnych
przeszkód spowodować śmiertelne
zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Gdzie
w tym czasie byli dorośli?
dj

Czytaj na str. 6

świat kompletnie
by zdziczał. Czasami warto oddalić
się z puszką piwa
w bardziej odpowiednie miejsce.
I nie dlatego, że
ludzie patrzą, ale
dla siebie. Warto
w sobie rozbudzić
takie skrupuły.
km
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Nasielsk, dnia 15.04.2008 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998

wykaz

Lp.

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98

1

Numer
księgi Numer
wieczy- lokalu
stej

Numer
działki

Położenie
nieruchomości
2

3

4

5

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26

1.

Nasielsk ul.
Starzyńskiego 786/1
4a

18573

11

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28

Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26
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Obowiązki właściciela nieruchomości
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6
Lokal mieszkalny
o powierzchni
użytkowej 52,00
m2, w budynku
murowanym, wielorodzinnym, wraz
z pomieszczeniem
przynależnym
w piwnicy oraz
udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym
543/13450 części
.
Lokal składa się z:
3 pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju.

Z

– po drugie, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,

wyrzucenia śmieci na nasz teren przez osoby nieznane należy powiadomić Policję.
W przypadku nieustalenia przez organy ścigania sprawcy obowiązek uprzątnięcia
śmieci spada na właściciela nieruchomości.
Kolejny obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy dotyczy postępowania z nieczystościami ciekłymi. Ustawodawca przewiduje tu alternatywę:
* albo istnieje sieć kanalizacyjna – wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być
podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków – wtedy przyłączenie jej
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
* albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona – wówczas właścicielowi nieruchomości przysługuje wybór między
wyposażeniem nieruchomości w:
1) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych,
2) przydomową oczyszczalnię ścieków;

77 400,00 zł

oba te urządzenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.
Na tle tej regulacji należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie
zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia
jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
Postępowanie z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Kowalska
SEKRETARZ NASIELSKA

G

odpadów komunalnych,

Właściciel odpowiada za śmieci, które znajdują się na jego terenie. W przypadku

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres od dnia 17 kwietnia 2008 roku do dnia 08 maja 2008 roku.

O

– po pierwsze, wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania

– gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach
wspólnych
nieruchomości
7

Opis lokalu
mieszkalnego

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43

O

porządkowym i technicznym.

lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży
na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

Ł

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest:

Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03

G

czystości stałych według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do
publicznej wiadomości

Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43

O

Podstawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości dotyczącym nie-

GP. 7145/2/08

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50

18 kwietnia–1 maja
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Następny obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b obejmuje trzy zachowania:
1) zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie (pkt 3),
2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt 3a),
3) pozbywanie się (pkt 3b):
a) zabranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
b) nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Szanowni Państwo,

Właściciel nieruchomości może tylko w jeden sposób wykonać przewidziany

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 15 marca
2008 roku przyjmuje wnioski o przyznanie płatności na rok 2008.
Wnioski można składać do dnia 15 maja 2008 roku. Potem wnioski
można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych (do 9 czerwca
2008 roku), z tym że należna kwota płatności zostanie pomniejszona
o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany do wniosku można
składać do dnia 31 maja 2008 roku. Formularz zmiany do wniosku
można także złożyć w terminie do 9 czerwca 2008 roku. Jednakże
zmiana ta spowoduje zmniejszenie płatności o 1%, za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od 2 czerwca 2008 r. włącznie) kwoty płatności
odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano
zmian, lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane.

podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Corocznie Biuro Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zs.
w Pomiechówku przyjmuje w granicach 3200 wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednie. Jak dotąd do Biura Powiatowego wpłynęło ich
ok. 300, co stanowi zaledwie ok. 9 %.

w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązek, mianowicie zawarcie umowy z odpowiednim
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz płacenie za takie usługi.
Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do udokumentowania korzystania
z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów
komunalnych przez okazanie na żądanie osób posiadających uprawnienia do
przeprowadzania kontroli umowy i dowodów płacenia za usługi. Dokumenty
potwierdzające korzystanie z tych usług powinny być przechowywane przez
okres 1 roku. Dopilnowanie więc posiadania rachunków za wywóz oraz umowy
zawartej z firmą leży w interesie właściciela posesji.

SZCZEPIENIA OCHRONNE PSÓW
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt zawiera katalog chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych

Dla rolników z Miasta i Gminy Nasielsk utworzony został zewnętrzny
punkt przyjmowania wniosków o płatność, wydzielony z Biura Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zs. w Pomiechówku, który
w dniach od 5 maja 2008 roku do 15 maja 2008 roku będzie przyjmować wnioski w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w godzinach od 800
do 1500 w pokoju 113 (przy sali konferencyjnej).

obowiązkowo z mocy ustawy – pośród tych chorób jest wścieklizna. Art. 56 ust.

Rolnicy z Miasta i Gminy Nasielsk mogą składać wnioski bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, jak również w Biurze Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim zs. w Pomiechówki ul. Ogrodnicza 6.
Serdecznie zapraszamy.

wadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi

Na złożenie wniosku pozostało niewiele ponad miesiąc.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Nasielsku

1 mówi, iż psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarach całego kraju podlegają
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek
doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy
musza go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.
Szczepienie musi być powtarzane rokrocznie (art. 56 ust. 2). Dowodem przepropsa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.
Przypominamy, że : Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze
grzywny (art. 85, ust.1, par.8).

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Nasielsku

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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INWESTYCJE TABOROWE W KOLEJACH MAZOWIECKICH
P

odróżnych Kolei Mazowieckich czekają
duże zmiany. Już w czerwcu na tory wyjadą nowoczesne pociągi typu
Flirt, a najprawdopodobniej we wrześniu kolejne, tym razem piętrowe,
składy typu push-pull.
Jednak to nie koniec inwestycji. Samorząd Województwa planuje kolejne
zakupy, również przy wsparciu funduszy unijnych.
W maju na tory wyjadą pierwsze
dwa z dziesięciu pociągów typu
FLIRT wyprodukowanych w siedleckiej fabryce firmy Stadler.
Kolejne pociągi będą dostarczane
sukcesywnie do końca 2008 r. Na
ten cel Samorząd Województwa
Mazowieckiego przeznaczył 222
mln zł.
Również w tym roku na mazowieckie szlaki wyjadą piętrowe składy
„push-pull”, których producentem
jest Bombardier. Na przełomie

sierpnia i września 2008 r. pojawią
się 24 wagony środkowe.

– Docelowo do obsługi wagonów
zostanie zakupionych 11 nowoczesnych lokomotyw. Do tego czasu
Koleje Mazowieckie wydzierżawią
używane lokomotywy – powiedział
Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.
Kolejne duże inwestycje w tabor
planowane są przy udziale funduszy unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007–2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupi 20 szt.
czteroczłonowych nowoczesnych
EZT. Ponadto, w związku z EURO
2012, Koleje Mazowieckie planują zakup kolejnych 22 sztuk tego
typu pociągów. Na ten cel ubiegają
się o wsparcie unijne w ramach
Funduszu Spójności (działanie 7.3
„Transport Miejski w obszarach metropolitarnych VII osi priorytetowej
Transport przyjazny środowisku”).

Tabor ten zostanie przeznaczony
do przewozu podróżnych z Portu Lotniczego
im. F. Chopina
w Warszawie oraz
r e g i o n a l nyc h
Portów Lotniczych w Modlinie
i Sochaczewie do
centrum Warszawy – okolic Stadionu Narodowego.

– Z r o ku n a
rok z naszych
usług korzysta
c o r az wi ę c ej
pasażerów. W
fot. mazovia.pl
Już niedługo nasielszczanie takimi pociągami będą dojeżdżać do pracy.
pierwszym roku
– podkreśliła prezes Zarządu Spółki Rozważany jest również zakup, ze
działania spółśrodków Samorządu Województwa
ki przewieźliśmy 39 mln osób, Halina Sekita.
Mazowieckiego, do 15 sztuk użya w 2007 roku aż o 6 mln więcej.
Kolejne zwiększenie liczby użytwanych spalinowych autobusów
Pokazuje to olbrzymi potencjał
kowanych jednostek jest związane
szynowych. (…)
rozwojowy spółki. Nowy tabor
z pozyskaniem 18 używanych EZT
www.mazovia.pl
dodatkowo poprawi naszą ofertę
po naprawie głównej i modernizacji.

Kawałek kolei dla samorządu
R

ząd bierze się za naprawę kolei. Ministerstwo
infrastruktury przygotowało już trzy projekty zmian
ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” oraz
ustawy o transporcie kolejowym.
Pierwszy projekt nowelizacji ustawy
zakłada wzmocnienie funkcji PKP
SA jako przedsiębiorstwa koordynującego działania spółek kolejowych. Proponowane zmiany dotyczą również rozwiązań regulujących
prawny stan nieruchomości oraz
restrukturyzacji majątku PKP SA.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, samorządy woje-

wódzkie będą mogły nieodpłatnie
otrzymać linie kolejowe oraz odcinki tych linii, które nie mają znaczenia
państwowego i nie są wykorzystywane przez Polskie Linie Kolejowe
SA (PLK SA). Warunkiem ich przekazania będzie dalsze prowadzenie
przewozów pasażerskich przez samorząd. Umowa ma obowiązywać
przez dwa lata. W przypadku, gdy na
przejętej linii kolejowej nie będą wy-

konywane przewozy pasażerskie,
samorząd będzie musiał wystąpić
do ministra infrastruktury o zgodę
na zmianę przeznaczenia linii. Jeśli
zgoda dotyczyć będzie innego
niż pierwotnie zakładano sposobu
wykorzystania linii, samorząd będzie musiał ją wykupić. Natomiast
brak zgody spowoduje obowiązek
zwrócenia użytkowanej linii do PKP
SA lub PLK SA. Jeżeli na przejętej
przez samorząd terytorialny linii,
oprócz przewozów regionalnych,
prowadzony jest ruch dalekobieżny
i towarowy – zarządzanie tą linią
będzie należało do PLK SA.
Projekt nowelizacji określa również
zasady przekazywania gminom
niesprzedanych budynków mieszkalnych oraz wskazuje grupę osób
uprawnionych do pierwokupu

kolejowych lokali mieszkalnych.
Lokatorzy, w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania oferty
zakupu lokalu, będą musieli złożyć
tzw. oświadczenie woli o zamiarze
jego nabycia. Jeżeli oświadczenia
nie zostaną złożone, PKP SA będzie
mogła zasób lokalowy przekazać
nieodpłatnie gminie i np. spółdzielni mieszkaniowej. Nieruchomości
będą mogły być także przekaza-

ne bez wymaganej dokumentacji
(np. odpisów z ksiąg wieczystych,
dokumentacji budowy, spisów inwentaryzacyjnych), jednak wtedy
PKP SA muszą pokryć koszty, jakie
gmina poniesie przy jej tworzeniu. Projekt zakłada również, że
wraz z nieruchomością samorządy przejmują wierzytelności oraz
kaucje wniesione przez najemców
PKP SA. Ze sprzedaży wyłączono
budynki i lokale mieszkalne zwane
„koszarkami”, które zlokalizowane
są na terenie pasa linii kolejowej lub
w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Zgodnie z przepisami samorządy
terytorialne, które podejmą się
współfinansowania inwestycji kolejowych, będą mogły liczyć na ulgi
w opłacie podstawowej dla przewoźników korzystających ze zmodernizowanych
linii kolejowych.
Przewidziano, że
wysokość przyznanych ulg nie
może przekroc z yć wa r to ś c i
środków, jakie
jednostki samor z ą d u t e r y to rialnego przeznaczyły na sfinansowanie lub
dofinansowanie
inwestycji infrastrukturalnych.
Założono również
poprawę jakości
obsługi pasażerów, której będzie
służyć wprowadzenie wspólnego
systemu dystrybucji biletów i stosowanie wspólnego biletu na przejazd.
Koordynatorem tych ustaleń będzie
zarządca infrastruktury kolejowej.
Projekt drugiej ustawy ma przyczynić się do poprawy efektywności
funkcjonowania spółek grupy kolejowej, ich rentowności i konkurencyjności na rynku. Umożliwia też

samorządom województw przejmowanie regionalnych przewozów
pasażerskich.
Ten projekt nowelizacji zakłada
zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych
działań związanych z restrukturyzacją PKP SA. Zwolnienie ma obowiązywać do końca grudnia 2012
r. Natomiast zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa, powstałe w wyniku przekazania spółce
Polskie Linie Kolejowe SA (PLK
SA) linii kolejowych i infrastruktury
w odpłatne użytkowanie, zostaną
zamienione na akcje w PLK SA.
PKP SA może przekazać gminom
na własność dworce kolejowe wraz
z zajętymi pod nie gruntami. Gminy,
które je przejmą, będą zobowiązane
do odnowienia budynku, przebudowy lub remontu dworca. Warunkiem przekazania jest zachowanie
optymalnych warunków do obsługi
pasażerów (kasy, przechowalnie bagażu itp.). W zamian za przekazaną
nieruchomość wygasają zobowiązania PKP SA z tytułu podatku od
nieruchomości wobec przejmującej
obiekt gminy.
Projekt wprowadza też zmianę
w ustawie o transporcie kolejowym, która umożliwia finansowanie ze środków publicznych
budowy i przebudowy dworców
kolejowych. Dotyczy to obiektów
w mniejszych miejscowościach,
których nie można zmodernizować
w ramach kontraktów biznesowych.
Znaczna odległość dworców od
centrów handlowych powoduje,
że nie są one atrakcyjne dla inwestorów prywatnych.
W projekcie zaproponowano
ponadto przepisy dotyczące corocznego dofinansowania PKP SA
(ok. 100 mln zł), przeznaczonego
na spłatę części zadłużenia gwarantowanego przez Skarb Państwa,
w tym kredytów inwestycyjnych

na infrastrukturę kolejową zarządzaną obecnie przez PLK SA.
Pieniądze te będą przekazywane,
począwszy od 2009 r., z wyłączeniem 2011 r., do czasu spłaty tych
zobowiązań.
W trzecim projekcie nowelizacji
ustawy określono sposób oddłużenia spółki PKP Przewozy Regionalne. Koncepcja oddłużenia
zakłada zrekompensowanie spółce
ponad 2 mld zł strat, jakie poniosła
ona w latach 2001–2004, świadcząc usługi publiczne. Zgodnie
z przepisami unijnymi, firmy kolejowe świadczące pasażerskie usługi
przewozowe (tzw. usługi publiczne)
są uprawnione do otrzymania rekompensaty z tytułu poniesionych
strat. Po dokonaniu restrukturyzacji udziały spółki PKP Przewozy
Regionalne zostaną przekazane
samorządom.
Źródłem oddłużenia spółki będą
środki pochodzące z akcyzy od
paliw przeznaczone m.in. na finansowanie budowy i utrzymania
infrastruktury kolejowej. Z tych
środków minister infrastruktury
przekaże spółce dotację w wysokości 2,16 mld zł, jako rekompensatę strat. Pieniądze te spółka PKP
Przewozy Regionalne wykorzysta
na spłatę zadłużenia wobec innych
spółek kolejowych.
Ponadto projekt zakłada, że Skarb Państwa udzieli spółce PKP SA pożyczki
w wysokości 1,86 mld zł. Zostaną
one przekazane PKP Polskim Liniom
Kolejowym na prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury. Pożyczka będzie spłacona m.in.
udziałami spółki PKP Przewozy Regionalne. Skarb Państwa, po przejęciu
wszystkich udziałów spółki, przekaże
je samorządom województw.
Trzy powyższe projekty nowelizacji
ustawy omówiła już i przyjęła Rada
Ministrów.
dar
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Kara też za granicą 15-latek zatrzymany
Polskie sądy będą mogły występować do sądów państw członkowskich UE, w których osoba skazana
ma stałe lub tymczasowe miejsce
pobytu bądź prowadzi działalność
zawodową, o bezpośrednie wykonanie prawomocnych orzeczeń
nakładających karę grzywny, środki karne w postaci nawiązki bądź
świadczenia pieniężnego lub zasądzone koszty sądowe. M.in. takie
rozwiązania przewiduje projekt
nowelizacji kodeksu karnego.
Wskazano przy tym, że o wykonanie orzeczenia sąd może wystąpić
tylko do jednego państwa członkowskiego. Zapobiegnie to sytuacjom, gdy osoba skazana, posiadająca mienie w różnych państwach
UE, będzie ukarana kilkakrotnie.
Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń przypadają państwu, które
prowadziło postępowanie sądowe
i wydało orzeczenie.
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, następstwem wystąpienia
sądu o wykonanie orzeczenia za
granicą jest zawieszenie postępowania wykonawczego w danym
państwie, a w przypadku uzyskania
informacji o wykonaniu orzeczenia
przez sąd zagraniczny – umorzenie
postępowania jako bezprzedmiotowego. Umorzenie postępowania
będzie możliwe również wówczas,
gdy wobec osoby skazanej zapadło prawomocne orzeczenie za te
same czyny. Orzeczenie, wraz z zaświadczeniem przetłumaczonym na
język urzędowy państwa, w którym
nastąpi jego wykonanie, powinno

P

być przekazane za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub faksu.

olicjanci z Nasielska
zatrzymali 15-latka,
który grożąc młodemu
chłopcu, zabrał jego telefon komórkowy. W ręce
mundurowych wpadło
również dwóch kolegów
Konrada F., którzy grozili
poszkodowanemu pobiciem w przypadku poinformowania kogokolwiek
o całym zdarzeniu. Policjanci nie wykluczają
kolejnych zatrzymań.

Wprowadzono również zmiany
dotyczące zwalczania seksualnego
wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Rozszerzono pojęcie
treści pornograficznych, obejmując
tym zakresem także wygenerowane komputerowo realistyczne wizerunki „wirtualnych” osób, w tym
małoletnich, w sytuacjach mających
charakter pornograficzny.
Przewidziano również, że osoba
pokrzywdzona w dzieciństwie czynem na tle seksualnym po uzyskaniu pełnoletniości, a zatem świadomie i niezależnie od presji ze strony
osób najbliższych, będzie miała
możliwość ujawnienia przestępstwa,
co spowoduje przeprowadzenie
postępowania karnego. Będzie to
możliwe w ciągu 5 lat od ukończenia przez nią 18 roku życia.

Do zdarzenia doszło 1 kwietnia
w Nasielsku. Wówczas to, jak ustalili
policjanci, do nastolatka podszedł
jego „kolega” i grożąc mu, zażądał
wydania telefonu komórkowego.
Przestraszony chłopiec oddał mu
aparat. Następnego dnia kolejni
„koledzy” podeszli do poszkodo-

4 kwietnia, w piątek rano,
do tragicznego wypadku drogowego doszło
w Chechnówce. W wyniku
zderzenia motocykla z samochodem Polonez typu
Truck zginął kierujący
motorem Suzuki.
Policjanci, którzy przyjechali na
miejsce zdarzenia, natychmiast
rozpoznali, że ofiarą wypadku jest
ich młodszy kolega z oddziału
prewencji – Rafał O., 26 lat, od
dwóch lat w policji. Funkcjonariusz jechał na zajęcia do Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.

dar

Marihuana na skwerze
nariuszy, którzy natychmiast podnieśli
i zabezpieczyli dwie torebki z zapięciem strunowym, a w nim zielony susz
roślinny. Bezzwłocznie Dominika O.
zatrzymano i przewieziono do komisariatu. Znalezisko poddano badaniu
i okazało się, że jest to marihuana.

Wszystko wydarzyło się po 22:00,
wtedy to patrol policyjny na skwerze
przy ul. Warszawskiej w Nasielsku zauważył dwóch młodych mężczyzn.
Jeden z nich na widok mundurów coś
wyrzucił. Nie uszło to uwadze funkcjo-

22-letni mężczyzna już usłyszał zarzut nielegalnego posiadania środków
odurzających, za co grozi mu kara
pozbawienia wolności do 3 lat. Nasielscy policjanci ustalają, jaki związek ze
sprawą ma jego kompan.
Ij, KPP Nowy Dwór Maz.
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Nasielscy policjanci wyjaśniają
wszelkie okoliczności sprawy i ustalają osoby zamieszane w wymuszenie i groźby. Sprawdzają też, czy
był to jednorazowy „wyskok” nieletnich, czy też nastolatkowie mają
na swoim „koncie” coś jeszcze.
W najbliższym czasie ta sprawa trafi
do sądu rodzinnego. Policjanci nie
wykluczają kolejnych zatrzymań.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Zginął policjant

Zaproponowano również rozwiązania dotyczące zwalczania
przestępstw informatycznych. Penalizacji będą podlegać – zgodnie
z projektem – czyny polegające
na nielegalnym dostępie do systemu informatycznego, nielegalnej
ingerencji w system oraz w dane
gromadzone w tym systemie. Przyjęto, że karane będą ponadto czynności takie m.in. jak: nieuprawnione
uzyskanie dostępu do informacji
nawet bez złamania zabezpieczenia
zainstalowanego w komputerze lub
systemie czy utrudnienie dostępu
do danych komputerowych.

W ręce nasielskich policjantów wpadł
22-letni Dominik O. i o rok młodszy
jego kolega. Na widok policyjnych
mundurów 22-latek próbował pozbyć
się 2 torebek z marihuaną. Zauważył to
patrolowiec i natychmiast obaj zostali
zatrzymani do wyjaśnienia.

wanego i grozili mu pobiciem, jeśli
komuś powie o tym, że ich znajomy zabrał mu telefon. Taka informacja dotarła do mundurowych,
którzy natychmiast zareagowali
i zatrzymali 15-letniego Konrada
F., podejrzanego o wymuszenie
rozbójnicze, oraz Artura G. (15 lat)
i Łukasza B. (16 lat), którym zarzuca
się grożenie małoletniemu.

Do wypadku doszło w momencie, kiedy Beata K., kierująca
Polonezem Truck, próbowała
włączyć się do ruchu i wyjechać
z drogi podporządkowanej na
główną trasę Nasielsk–Warszawa.
Policjanci ustalają teraz czy przyczyną wypadku było nieustąpienie przez kobietę pierwszeństwa
przejazdu, czy nadmierna prędkość motocyklisty.
Suzuki uderzyło w prawą tylną
część Poloneza. Motocyklista
w wyniku odniesionych obrażeń
zmarł na miejscu.
dar

KRONIKA
POLICYJNA
12. 03.–01. 04. w Studziankach nieznani sprawcy włamali się do domku
letniskowego Tadeusza P. i skradli m.in.
podkaszarkę, pilarkę ręczną, sekator,
kabel elektryczny i opryskiwacz.
01–02. 04. na ulicy Sportowej nieznani sprawcy wybili szybę w samochodzie Ewy K. i skradli radioodtwarzacz
o wartości 300 zł.
04. 04. w sklepie Tesco przy ulicy
POW nieznany sprawca podpalił
papier toaletowy i worki z karmą dla
zwierząt. Straty wynoszą 93 zł.
05–06. 04. nieznani sprawcy uszkodzili cztery szyby w oknach hali
sportowej. Straty wynoszą 800 zł na
szkodę UM Nasielsk.

Pijani na drodze
02. 04. na ulicy Piłsudskiego Kazimierz W., mieszkaniec Nuny, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,31 mg/l.).
01. 04. w Pieścirogach Marian K. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,39 mg/l.).
04. 04. w Krogulcach Jan O., mieszkaniec Młodzianowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,04 mg/l.).
04. 04. na ulicy Kościuszki Zbigniew
K., mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,64
mg/l.).
05. 04. na ulicy POW Stanisław W.,
mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,73mg/l.).
05. 04. na ulicy Warszawskiej Mieczysław S., mieszkaniec Bylic, gm.
Świercze, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,58 mg/l.).
05. 04. w Cegielni Psuckiej Krzysztof
D. kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (0,43 mg/l.).
07. 04. w Pieścirogach Waldemar L.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(1,58 mg/l.).

Więzień przez
Internet
fot. M. Stamirowski
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Elektroniczna biżuteria dla więźniów
będzie dostępna dopiero w przyszłym roku. Ustawa o wykonywaniu
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego wejdzie w życie
1 września 2009 roku, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Jest to najważniejsza zmiana proponowanej nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.
Dotychczas zakładano, że ustawa ta
zacznie obowiązywać 1 lipca 2008
roku. Zmiana terminu vacatio legis
zawiązana jest z potrzebą wyłonienia firmy odpowiedzialnej za dozór
skazanych (tzw. podmiotu dozorującego). Niezbędny jest również
czas na przygotowanie infrastruktury
technicznej, potrzebnej do kontrolowania skazanych odbywających
karę w systemie dozoru elektronicznego.
dar

AKTUALNOŚCI

18 kwietnia–1 maja

Komercjalizacja Poczty
„Poczta Polska” ma być
przekształcona
w spółkę akcyjną, w której
Skarb Państwa
będzie wyłącznym akcjonariuszem. Dzięki temu firma
będzie mogła
lepiej funkcjonować na rynku usług i sprostać konkurencji. Nowy podmiot przejmie
wszystkie prawa i zobowiązania byłego przedsiębiorstwa
państwowego, w tym realizację
zadań operatora publicznego
zobowiązanego do świadczenia
powszechnych usług pocztowych – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.
Jest już gotowy rządowy projekt ustawy
o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta
Polska”.
Spółce będzie przysługiwało wyłączne prawo używania wyrazu „poczta” w jej nazwie
oraz zastrzeżonego znaku towarowego.
Zgodnie z projektem ustawy, warunki pracy
i płacy pracowników spółki pozostaną takie
same, jakie obowiązywały w państwowym
przedsiębiorstwie. Uregulowano sprawy
związane z powoływaniem rady nadzorczej. Rada będzie liczyła 5 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie
spośród osób wskazanych przez ministra
do spraw łączności, skarbu państwa, finansów publicznych. Pracowników spółki
w radzie nadzorczej będą reprezentować
dwie osoby.
Projektowana ustawa zakłada, że organem
zobowiązanym do przeprowadzenia komercjalizacji ma być minister właściwy do
spraw łączności. W spółce „Poczta Polska”
będzie on reprezentował Skarb Państwa.
Przeprowadzenie procesu komercjalizacji
ma trwać 12 miesięcy.
Projekt przewiduje przyznanie operatorom
zobowiązanym do świadczenia powszechnych usług pocztowych prawa do otrzymywania z budżetu państwa dotacji, gdy
świadczenie przez nich tych usług przynosi
stratę. W obecnym stanie prawnym jedynym operatorem publicznym zobowiązanym do świadczenia powszechnych usług
pocztowych jest „Poczta Polska”. Jednak
w 2009 r. planowana jest pełna liberalizacja
usług pocztowych w Polsce. „Poczta Polska” będzie musiała wtedy sprostać konkurencji ze strony największych i najlepszych
operatorów pocztowych.
Proponowana przez resort infrastruktury ustawa ma służyć przygotowaniu tej
instytucji do wymagań wolnego rynku
i przekształcić ją w prężnie działającą konkurencyjną firmę.
dar
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Terminem optymistycznym jest rok 2010
O budowie lotniska w Modlinie rozmawiamy z Jackiem Gerelukiem, wiceburmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego
Na początku kwietnia do kilku
gmin i instytucji rozesłał Pan obwieszczenie o „Rozpoczęciu procedury postępowania z udziałem
społeczeństwa odnośnie modernizacji lotniska MODLIN w celu
jego przystosowania do obsługi
przewoźników niskokosztowych”.
Proszę powiedzieć, na czym polegają te procedury?
Trwa postępowanie administracyjne
prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę-modernizację portu
lotniczego w Modlinie. Jednym
z jego elementów jest opracowany Raport o oddziaływaniu na
środowisko tej inwestycji, którego
ocena pozwoli na wydanie przez
Burmistrza Miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego Decyzji środowi-

skowej. Na obecnym etapie Raport,
po uzyskaniu pozytywnej oceny
Wojewody Mazowieckiego, jest
wyłożony do wglądu dla zainteresowanych podmiotów społecznych,
które mogą wnosić swoje uwagi lub
zastrzeżenia.
Czy to oznacza, że niebawem
rozpocznie się budowa lotniska
pasażerskiego w Modlinie? Czy
ostatnio zapadły jakieś ważne
decyzje, które dają pewność, że
Port Lotniczy powstanie?
Jakichś spektakularnych decyzji w sprawie lotniska w Modlinie
ostatnio nie było. W roku 2006
zapadła decyzja o powołaniu spółki
z udziałem podmiotów publicznych (Samorządy Województwa

Mazowieckiego i Miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego, Polskie
Porty Lotnicze oraz Agencja Mienia Wojskowego). W roku 2007
zapadła decyzja Komisji Europejskiej o umieszczeniu tej inwestycji
na liście kluczowych projektów
infrastrukturalnych finansowanych
z funduszy europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, jako jedynej inwestycji
lotniskowej na Mazowszu. Od tamtej
pory trwają prace przygotowawcze, których procedury są, przy
tak dużym przedsięwzięciu, czasochłonne.
Czyżby to był koniec spekulacji
wokół samej inwestycji i terminu
oddania jej do użytku?

O dokładniejszym terminie
oddania inwestycji do użytku
będzie można mówić po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Do tej pory trwa postępowanie
administracyjne, którego ram
czasowych nie sposób określić.
Czy można już podać datę odlotu pierwszego samolotu pasażerskiego?
Jak wyżej. Wiele zależy od daty
uzyskania pozwolenia na budowę. Terminem optymistycznym
jest rok 2010.
Panie Burmistrzu, nie wolno
jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu, ale jak Pan ocenia Jacek Gereluk
oraz związanych z obsługą pasaskalę zainteresowania inwestorów kupnem gruntów w po- żerów: transportowych, gastronowiecie nowodworskim, zwłasz- micznych, a także turystycznych,
cza przylegających do terenu takich jak hotelowe, obsługi ruchu
turystycznego i organizacji turylotniska?
styki.
Po relacjach prasowych z prac nad
przygotowaniem inwestycji widać
wzrost zainteresowania gruntami
na terenie powiatu. Jednak dokładnych danych na ten temat
nie posiadamy. Widoczny ruch
będziemy obserwować zapewne
w momencie uruchomienia konkretnych prac na lotnisku.

Czy wiadomo już, jakich inwestycji możemy się spodziewać
w powiecie nowodworskim
w związku z budową lotniska
w Modlinie?
Można spokojnie przewidywać
stopniowe uruchamianie inwestycji z rodzaju tzw. około lotniskowych, czyli związanych z szeroko
pojętą logistyką: magazynowych,
celnych, przeładunkowych itp.

Jeżeli lotnisko jest już „na papierze”, to dlaczego na jego terenie
nadal nic się nie dzieje? Nie widać
żadnych maszyn budowlanych.
Przejeżdżając samochodem z Nowego Dworu Maz. do Płońska,
odnosi się wrażenie, że to chyba
jakaś pomyłka z tym modlińskim
portem – jest tam podejrzanie
cicho.
Do momentu uzyskania pozwolenia na budowę będzie cicho.
Niemniej trwają prace związane ze
wspomnianym Raportem środowiskowym oraz samym projektem
technicznym lotniska.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Za „płotem” jest cicho.

Zmiany w prawie meldunkowym Za leki zapłacą inni
B

yć może już niedługo
w dowodach osobistych nie zobaczymy adresu, a z poprzedniego
miejsca zamieszkania
będziemy mogli wyrejestrować się przez Internet.
Ma to związek z proponowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zmianami
w prawie meldunkowym.
Mają one uprościć obowiązujące do tej pory
procedury.
Obecny obowiązek meldunkowy jest oparty na ustawie z 1974
roku. Polega on na zameldowaniu się lub w ymeldowaniu
się z miejsca pobytu stałego
lub czasowego, zameldowaniu
o urodzeniu dziecka i o zmianie
stanu cywilnego. Pobyt czasowy
rozgraniczony jest w świetle tej
ustawy na czasowy krótkotrwały
(do 3 miesięcy) i trwający ponad
3 miesiące.
Dotychczasowa procedura meldunkowa nie należy do najprostsz ych i najprz yjemniejsz ych,

o czym wie chyba każdy, kto
przez nią przechodził. W urzędzie trzeba stawić się osobiście,
a nieraz angażować w to właściciela lokalu, w którym chciało
się zamieszkać. W przypadku
niedopełnienia obowiązku przez
obywatela na organie administracji publicznej ciąży konieczność
prowadzenia w tej sprawie postępowania administracyjnego, co
bardzo wydłuża cały proces.
W miejsce dotychczasowego
obowiązku zameldowania się na
pobyt stał y i czasowy MSWiA
chce wprowadzić ob owiązek
zgłaszania miejsca zamieszkania
z równoczesnym uproszczeniem
procedur realizacji tego obowiązku. Zmiany miały by polegać na:
– dopuszczeniu zgłoszenia adresu do korespondencji (w tym
e-mail),
– zniesieniu wpisywania adresu
zamieszkania w dowodzie osobistym,
– zastąpieniu w rejestrach ewidencji ludności sformułowania

„miejsce pobytu stałego” formułą
„miejsce zamieszkania”.
Obowiązek meldunkowy nadal
miałby obowiąz y wać cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prostsze ma być też wyrejestrowanie z poprzedniego miejsca
zamieszkania. Ma to nastąpić
automatycznie. Przez Internet,
pocztą lub osobiście w ystarczy poinformować odpowiedni
urząd, a resztę zrobi on. Potrzebny będzie formularz, który będzie
udostępniony do pobrania ze
strony internetowej. W przypadku zgłoszenia internetowego do
wypełnienia go potrzebny będzie
podpis elektroniczny.
MSWiA ma nadzieję, że proponowane zmiany – jeżeli uzyskają
akceptację – poskutkują uproszczeniem komunikacji człowieka
z urzędem. Głównym ich atutem
ma być swoboda wybory formy
zgłoszenia.
km

J

est już rozporządzenie
określające zasady
finansowania z budżetu państwa świadczeń
opieki zdrowotnej dla
nieubezpieczonych: dzieci do 18 roku życia, kobiet
w ciąży, w trakcie porodu
i połogu oraz ubezpieczonych i nieubezpieczonych: przebywających
w ośrodkach leczących
uzależnienia od alkoholu
i narkotyków, korzystających z pomocy psychiatrycznej, cudzoziemców
umieszczonych w strzeżonych ośrodkach lub przebywających w areszcie,
a także skazanych.
Minister zdrowia przygotował to
rozporządzenie, bo od 1 stycznia
2008 r. podmiotem, który rozlicza
świadczenia finansowane przez
niego, jest Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dotychczas tych rozliczeń
dokonywało zlikwidowane Biuro
Rozliczeń Międzynarodowych.
W stosunku do obowiązujących
przepisów nie zmienił się sposób
finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej (innych niż leki) udzie-

lanych cudzoziemcom i skazanym,
finansowanych przez ministrów:
spraw wewnętrznych i administracji
oraz sprawiedliwości. Zmienił się natomiast sposób finansowania leków
wydawanych tych osobom. Zgodnie z nowymi przepisami, koszty
refundacji leków wydanych cudzoziemcom i skazanym będą zwracane NFZ także przez ministrów: spraw
wewnętrznych i administracji oraz
sprawiedliwości. Dotychczas leki
te były finansowane przez ministra
zdrowia.
Nowe przepisy zastąpią rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu
finansowania z budżetu państwa
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym
niż ubezpieczeni.
dar

CHWILA
Z POEZJĄ
„Mądra szuflada”
Do zrobienia jest dużo
i zrobić to trzeba.
Dla zdrowia, dla dobra, dla chleba.

Nasza reprezentantka
na wojewódzkim OKR

Duchowe witaminy

3 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowe odbyły się
eliminacje rejonowe 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli w nich udział laureaci eliminacji gminnych i miejskich
w powiatach: nowodworskim, wołomińskim i legionowskim.

Wspomnienia, wspomnienia… Niedawno wróciłem pamięcią do tekstu,
który znalazłem w „Pamiętniku grzesznika” pod datą 13 lutego 2006 r.
To jakby swoista litania, którą rozpoczyna znane dobrze wszystkim
stwierdzenie: „nie potrafię”. Potem następuje wyliczanka: porzucić nałogu
długiego snu, przez który codziennie tracę kilka godzin z życia; chować
do kieszeni swojej dumy; zdobywać się na małe i duże poświęcenia;
odmawiać sobie spełniania niepotrzebnych kaprysów i zachcianek. Na
pierwszy rzut oka ma to niewiele wspólnego z odwagą. Czyżby? Nie. Pozory mogą mylić. „Nie potrafię”, kiedy brak mi odwagi, by pozostać sobą.
Pomimo zewnętrznych przeciwności mogę jednak sobą pozostać.

Odwaga bycia sobą

Gminę Nasielsk reprezentowało 5 osób w kategorii „Turniej Recytatorski” oraz 3 osoby w „Turnieju Poezji Śpiewanej”. Jury w składzie:
Janusz Kubicki, Anna Durka-Kupisiak, Waldemar Lewandowski
wyłoniło zwycięzców. Wśród nich znalazła się Barbara Kosewska
uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Sąd konkursowy przyznał również wyróżnienie uczniowi tej samej szkoły:
Michałowi Borowskiemu. Laureaci eliminacji rejonowych wystąpią w etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 26–27
kwietnia br. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Tam nasza reprezentantka będzie mogła ubiegać się o nagrodę
specjalną za interpretację utworu Zbigniewa Herberta. Trzymamy
kciuki za Basię!

Ludzie słuchać nie chcą,
nie ma na to rady.
Mówić trzeba cicho do mądrej
szuflady.
Szuflada nie czuje,
nie mówi, nie słyszy.
Lecz wszystkie mądrości
przechowuje w idealnej ciszy.

Dlaczego więc warto być sobą i z czego to wynika? Bóg stworzył
mnie na swój obraz i ten obraz muszę w sobie odnaleźć – a to właśnie
oznacza bycie sobą; bo jeśli nie jestem sobą, staję się niewolnikiem
osoby, którą naśladuję. Sytuacji, w której się znalazłem. Albo rzeczy,
która miała mi dać szczęście, a okazała się tylko pozornym zabezpieczeniem. Docieranie do siebie i obrona naszego „ja” wymaga męstwa
– bo musimy przeciwstawić się komuś, kto chciałby mnie zawłaszczyć.
Musimy chwila po chwili zdzierać z siebie to, co czyni nas niedoskonałymi, co nasza daną przez chrzest doskonałość zakrywa i niszczy.
A paradoksalnie, najwięcej odwagi możemy znaleźć w bajkach. Choćby
tej o odważnym Kubusiu Puchatku, promującej odwagę Prosiaczka.

KaZ.
Miną mroczne czasy,
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szuflada się zbudzi
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„Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka,

i całą mądrością przemówi do ludzi.
Ziemia też usłyszy,

jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń …”

dobra i wspaniała –
dla poety wypoczynek,

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego w Nasielsku serdecznie dziękują Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
reprezentowanej przez Prezesa Fundacji Macieja Suwińskiego za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce poprzez
wyremontowanie i wyposażenie pomieszczenia administracyjno-socjalnego w naszym przedszkolu.

krzyż i wieczna chwała.
M. Wiącek
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NACZELNIK
URZĘDU
SKARBOWEGO
INFORMUJE

Pomoc i życzliwość naszej placówce okazali również: Cezary Rosłoński,
Józef Podgórny, Piotr Morawski, Janusz Konerberger, Tadeusz Truszkowski, Józef Woźniak, Anna i Jarosław Góreccy, Teresa Wesołowska,
Joanna Orłowska, Marek Wróblewski i Robert Panek.
Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nas
wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.
O

Dzień 30 kwietnia 2008 r. jest
ostatnim dniem na złożenie
zeznania za 2007 rok i zapłaty
należnego podatku. Podatnicy, którzy nie dochowają tego
terminu, narażają się na konsekwencje wynikające z Kodeksu
Karnego Skarbowego.
Tymczasem już tylko dwa tygodnie pozostało na rozliczenie dochodów osiągniętych
w 2007 roku. Z dotychczasowych danych wynika, że
podatnicy złożyli około 50%
oczekiwanej liczby zeznań.
W związku z powyższym, uprzejmie informuje się wszystkich,
którzy nie wywiązali się jeszcze
z tego ustawowego obowiązku,
że w sobotę, w dniu 19 kwietnia
2008 r., w godz. 10.00–14.00,
można będzie w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze
Mazowieckim :
– złożyć/pobrać formularze podatkowe,
– uzyskać informacje w zakresie:
• zasad rozliczania rocznego
podatku dochodowego,
• zasad rozliczania dochodów
uzyskanych zagranicą,
• złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania wnioski itp.).
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Nieraz, kiedy patrzę na ekstremalno-wybrykowe zachowania młodych
ludzi, na usta cisną mi się słowa: „chyba odwaga odebrała ci rozum”.
Innym razem, patrząc na zmagania z rzeczywistością, która wydaje się
trudna, stwierdzam: „do odważnych świat należy”. I wtedy uświadamiam
sobie, odważne zmaganie się z sobą, z własną słabością ma sens, bo
prowadzi do prawdziwego zwycięstwa. Bo – używając słów św. Pawła
z Listu do Rzymian – „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra”.
Kiedy Jezus przyszedł do uczniów w nocy, krocząc po wodzie, ci wystraszyli się, bo sądzili, że to zjawa. Wtedy usłyszeli słowa: „Odwagi, nie
bójcie się, Ja jestem”, które nie tylko dodały im odwagi, ale dały ukojenie
serca i pewność, że Mistrz czuwa. To Jezus po swoim zmartwychwstaniu
posłał zebranym w Wieczerniku i zalęknionym Apostołom Ducha odwagi, „mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Wszystko po to, by stawali
się świadkami Ewangelii i głosili ją „po krańce świata”. Podobne zadanie
otrzymuje każdy bierzmowany, który deklaruje, że będzie mężnie wyznawał swoją wiarę i według niej żył. Czyli że będzie sobą. Tylko, niestety,
wielu bierzmowanych po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej o tym zapomina. I gdzieś znika ich odwaga świadków wiary. A sakrament bierzmowania jest traktowany – często złośliwie – jak „uroczyste
rozstanie z Kościołem”, któremu towarzyszy biskup. Powrót do Kościoła
następuje gdzieś w okolicach sakramentu małżeństwa. Nie ma to nic
wspólnego z odwagą z czasów św. Wojciecha, który przecież poświęcił
swoje życie, głosząc Ewangelię. Po prostu był sobą i zachowywał się tak,
jak ktoś, kto ma poczucie „bycia na swoim miejscu”.
Od początku pontyfikatu Jana Pawła II cały Kościół słyszał powtarzane
z uporem mitycznego Syzyfa: „Nie lękajcie się”. I temu przesłaniu pozostał
wierny przez cały swój pontyfikat, pomagając tym samym wielu ludziom
wyjść z ich zastraszenia i zbytniego zapatrzenia w swoje problemy.
Na zakończenie – jako zaproszenie do odwagi – proponuję życzenia
Phila Bosmansa, flamandzkiego zakonnika, autora wielu książek przepełnionych radością życia i miłością do ludzi – dzieci Boga: „Życzę
ci odwagi, jaką ma słońce, które codziennie od nowa wschodzi nad
wszelką nędzą świata. Niektórzy po zapadnięciu zmroku już nie potrafią
uwierzyć w słońce. Brakuje im tej odrobiny cierpliwości, aby doczekać
nadchodzącego poranka. Kiedy przebywasz w ciemnościach, spójrz
w górę. Tam czeka na ciebie słońce. Ono nie omija nikogo. Ciebie też
nie ominie, jeśli nie schowasz się w cień. Z każdym dobrym człowiekiem,
który zamieszkuje ziemię, wschodzi jakieś słońce”.
ks. Leszek Smoliński
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Paranienormalni w Nasielsku
W piątek, 4 kwietnia,
w kinie działo się coś
dziwnego. Przechodniów
niepokoiły dobiegające
z budynku salwy śmiechu.
Nie były to zajęcia śmiechoterapeutyczne. To był
„tylko” występ kabaretu
Paranienormalni.

Kabaret powstał „z woli niebios i determinacji Igora [Kwiatkowskiego –
przyp. red.]” w 2004 roku w Jeleniej
Górze. W jego skład wchodzi trzech
panów: Igor Kwiatkowski właśnie,
Robert Motyka i Rafał Kadłucki. PaJak wspominacie występ dla
nasielskiej publiczności?
Igor: Bardzo fajnie. Ludzie się
znają, jest superatmosfera.
Robert: Mnie bardzo podobała się
kameralna sala i to, że tak łatwo nawiązaliśmy kontakt z publicznością.
Igor: Mobilizowało nas to, że
gramy w małej miejscowości.
Chcieliśmy, żeby wszystko było
na 200%, żeby ludzie po naszym
występie nie mówili, że przyjechali, kichę odwalili i pojechali.
Otrzymaliście ostatnio nagrodę
ŚWIRA 2008. Czym jest dla Was
to wyróżnienie i co oznacza być
świrem?
Robert: Jest to dla nas duże wyróżnienie. Wcześniej znaliśmy
galę Ś WIRY t ylko z telewizji.
W tym roku udało nam się znaleźć wśród całej tej śmietanki.
Fantastycznie było. Mogliśmy
poznać osoby medialne. Szymon Majewski podszedł do nas
i powiedział: „Cześć, chłopaki!
W ogóle jesteście śmieszni nawet,
cha cha cha”.
Igor: ŚWIR 2008 to bardzo znacząca nagroda. Mam ją na półce,
podobnie jak inne, bo kolekcjonuję wszystkie. Fajnie, że gala
ŚWIRY staje się coraz ważniejszą
imprezą. Cieszymy się, że dostaliśmy aż 170 tys. głosów, to jest
o 30 tys. więcej niż bardzo popularny kabaret ANI MRU MRU.
To oznacza, że ludzie chcą nas
oglądać.
Tworzycie skecze na podstawie
własnych obserwacji. Dlaczego
nie uprawiacie satyry politycznej?
Robert: Jest wielu kabareciarzy,
którzy uprawiają satyrę polityczną. Np. Kabaret NEONÓWKA ma
wspaniały „Moherowy program”.
Już kiedy zaczynaliśmy, na polskiej scenie kabaretowej był y
grupy, które świetnie uprawiały
satyrę polityczną, więc my nie
wchodzimy w te tematy. Celowo
poszliśmy w stronę popową. Wybraliśmy coś, co nie niesie za sobą
tego całego ciężaru, co skecze
polityczne.
Igor: Wybraliśmy pewne, smaczki – powiedzonka, które każdy
z nas ma i lubią je nasi znajomi.
Wykorzystujemy je na scenie,
podobnie zresztą jak triki lub gesty. Ważna jest jednak akceptacja
publiczności.

ranienormalni – jak piszą na swojej
stronie internetowej – inspirację do
skeczy czerpią, obserwując faunę
i florę, zjawiska obyczajowe i społeczne oraz fenomeny popkultury.
Mają na swoim koncie kilka nagród,
w tym Świra Roku 2008 w kategorii
kabaret. Pokonali takie gwiazdy jak:
Ani Mru Mru, Kabaret Moralnego
Niepokoju, Łowcy.B czy Piotr Bałtroczyk, i stanęli na jednej scenie
z Dorotą „Dodą” Rabczewską.
W Nasielskim Ośrodku Kultury przy
wypełnionej po brzegi sali wyko-

Robert: Akceptacja jest bardzo
ważna i pozwala na nawiązanie
kontaktu z publicznością. Na
początku nie było łatwo. Minęło
trochę czasu, zanim ludzie nas
poznali. Musieliśmy nabrać pewnej odwagi. Teraz nie boimy się
używania w swoich numerach
nowych powiedzonek. Trzeba
zaznaczyć, że tej odwagi dodają również nagrody, m.in. ŚWIR
2008.
Z czego Waszym zdaniem śmieją
się Polacy?
Robert: Polacy śmieją się generalnie ze wszystkiego.
Igor: A już najbardziej z damsko-męskich relacji. Masz
w repertuarze skecz o żonie
i mężu, to każdy udaje, że to
jest nie o nich. Pracujemy
teraz nad programem, a właściwie „trylogią”, bo to będą
trzy skecze o rodzinie, której życie toczy się wokół
telewizora.

nali swoje najsłynniejsze skecze:
„Szef”, „Wampir”, „Młotek”, „Radio”, „Papieros” i niemalże kultową
już „Mariolkę”. Choć mówią, że nie
uprawiają satyry politycznej, w naszym mieście ich najnowszy numer
„Mucha i Pająk” mógł być zinterpretowany właśnie w ten sposób.

Paranienormalni twierdzą, że nie są
zbyt wylewni. Nam jednak udało
się wyciągnąć od nich coś więcej
niż sceniczne występy. Co takiego?
Przeczytacie obok w wywiadzie
z Igorem i Robertem.
km
zawsze: „Mariolka?”. Ja wtedy odpowiadam, że tak albo że przykro
mi, ale ciągle mnie ktoś z nią myli.
A lb o mówią,
że Mariolka
jest fantastyczna.
Odpowia-

dam wtedy: „Dziękuję, przekażę
jej.”

w małych miejscowościach, np.
w Nasielsku.

Mówicie o sobie, że jesteście
„mistrzami drugiego miejsca”,
ale od kiedy pojawiliście się na
scenie w 2004 r., odnosicie sukcesy i jesteście jednym z najbardziej
znanych i lubianych kabaretów
w naszym kraju. Jaka zatem jest
Wasza recepta na sukces?

„Nie jesteśmy zbyt wylewni” –
tak napisaliście na swojej stronie internetowej. Możecie nam
zdradzić czym zajmujecie się na
co dzień i jakie macie plany na
przyszłość?

Robert: Z tym drugim miejscem
to jest tak, że rozpoczynając naszą drogę kabaretową, braliśmy
udział w wielu festiwalach i konkursach, ale nie byliśmy jeszcze
obyci ze sceną. Myślę więc, że to
jest tak: łut szczęścia i dobry dzień
sprawiły, że zdobyliśmy drugie
miejsce. W pewnym momencie
jednak zrezygnowaliśmy z konkursów, gdyż niosą one zbyt duży
ładunek emocji, który, jeżeli o nas
chodzi, jest negatywny.
Igor: „Jesteśmy mistrzami drugiego miejsca” to skrót myślowy. Oznacza to, że nasze
poczucie humoru docenili
jurorzy, np. Grzegorz Halama,
zawodowiec, którego byle
czym nie zadowolisz. A po
tym, jak zrezygnowaliśmy
z udziału w festiwalach, publiczność
nas

ocenia. Jest to
dla nas ważne
szczególnie

Igor: Mój cały czas właściwie do niedawna był wypełniony przez kabaret.
Będąc na spacerze z synem i żoną,
myślałem nawet o tym która puenta
jest lepsza. Postanowiliśmy więc
ograniczyć nieco nasze występy
i spędzić więcej czasu z rodzinami.
A teraz, kiedy mam wolną chwilkę,
oglądam telewizję i chłonę „ducha
narodu”.
Robert: Nasze plany to przede
wszystkim nowy program, od maja
festiwale: Opole, Sopot i praca, praca, praca.
Dziękuję za rozmowę i życzę
wielu sukcesów.
Rozmawiała
Katarzyna Ziemiecka

LIST DO REDAKCJI

Robert: Lubimy się
też śmiać z innych,
ale mniej z samych
siebie. Najważniejsze
jest jednak to, że Polacy lubią się śmiać,
chodzą na występy
kabaretów niezależnie czy prezentują
one humor polityczny, czy bardziej popowy.

Dziękuję za Mariolkę

Półtorej godziny śmiechu zafundował mieszkańcom
Nasielska i okolic kabaret Paranienormalni. Kto był na
występie, ma powody do zadowolenia, bo nie zmarnował czasu, a kto nie był – niech żałuje. Choć ci, którzy
byli, między innymi ja, narzekali na mocne bóle mięśni
brzucha – ale były to przyjemne bóle, bo ze śmiechu.
Oby takich przypadłości było więcej w Nasielsku, bo –
jak to słusznie zauważył w skeczu jeden z artystów: co
tu robić w Nasielsku po osiemnastej?

Jesteście rozpoznawalni na ulicach. Czy
w związku z Waszą popularnością
zdarzają się jakieś
śmieszne sytuacje?
Ro b e r t : To c hyb a
bardziej Igora dotyczy ze względu na
rolę Mariolki.
Igor: Zdarzyła mi się taka
sytuacja w Aquaparku
w Czechach. Myślałem
sobie, że nikt mnie tam
nie zna. Nagle idzie facet
przez cały Aquapark
i mówi: „Przepraszam
bardzo, dobrze mi się
wydaje, Mariolka?”. Ja
mówię; „Tak”. To on
krzyczy do kumpli i pokazuje na mnie: „Mówiłem wam, to on, to on”.
Wielu ludzi mnie zaczepia np. gdy tankuję
s amo c hó d . P y t aj ą

Robert: Ja oprócz tego, że robię
kabaret, to jeszcze pracuję w radiu.
Pełnię dyżury poranne, w związku
z czym każdego dnia muszę być
o 6.00 w pracy. Kończę o 9.00,
a o 11.00 lub 12.00 jestem już w samochodzie, bo jedziemy na występ.
Mam mało czasu, żeby zająć się rodziną. Nawet próby często odbywają
się w samochodzie przy laptopie.
Jeżeli mam trochę wolnego czasu, to
znaczy kiedy moja żona siedzi przy
komputerze, a moje dzieci już śpią, to
włączam sobie jakiś film, np. „Brudny
Hary”, i spokojnie oglądam.

fot. M. Stamirowski

Występ udany, publiczność rozbawiona, atmosfera imprezy wyśmienita, ale… Jest, niestety, jedno „ale”. Ale
zastanawiam się – czy rodzice powinni przyprowadzać
dzieci na tego typu występy? Tak, na sali były dzieci.
Z jednej strony, to dobrze, że matki dbają o ich rozwój
intelektualny, z drugiej zaś, kabaret miał do przekazania wiele treści, których adresatem byli tylko dorośli. W
pewnych momentach dało się zauważyć zakłopotanie
aktorów, którzy widząc na widowni dzieciaki, musieli
w ciągu ułamka sekundy „wyszlifować” wcześniej
przygotowane teksty i albo używać słów zastępczych,
albo troszeczkę zniekształcać ich brzmienie. Mówiąc
delikatnie, chodzi o zwroty dotyczące pewnych zachowań oraz o wulgaryzmy. Oczywiście słowa te były
wypowiadane piękną polszczyzną i wręcz pasowały
do całości skeczu, także nie budziły żadnych zastrzeżeń. Mimo wszystko uważam, że dzieci nie powinny
tego słuchać. Mam nadzieję, że kolejnym razem matki
zostawią swoje pociechy w domach, a dzieci będą
oglądać dobranockę!
Wielkie słowa uznania należą się Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za ściągnięcie do naszego miasta kolejnych
wykonawców będących na szczycie listy najlepszych
polskich kabaretów.
Czekamy na więcej takich atrakcji „po osiemnastej
w Nasielsku”.
J.G.

18 kwietnia–1 maja

Porządek?
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REPORTAŻ

fot. M. Stamirowski

drastyczna podwyżka jak w Nowym
Dworze Maz., gdzie wywóz nieczystości podrożał nawet do 90%. Mimo
wymogów Unii Europejskiej, według
których wszyscy muszą mieć podpisaną umowę na wywóz nieczystości,
śmieci lądują wszędzie. Ile to jeszcze
potrwa? Kiedy wreszcie się opamiętamy i przestaniemy szkodzić sami
sobie?

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
O

G

Ł

O

w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132,
poz. 622 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
SAM.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH W NASIELSKU
Nasielsk. Okolice targowiska.

O tym, że śmieci są wszędzie, wszyscy doskonale
wiemy. Niewiele jednak
robimy, żeby się przed nimi
uchronić. Dziwne, gdyż
wszyscy lubimy spędzać
czas w czystym otoczeniu.
Niektórzy właściciele nieruchomości
mają zwyczaj składowania niepotrzebnych rzeczy na swojej działce. Ilość
odpadów czasami wskazuje na to, że
działka służy nie tylko właścicielowi,
ale także okolicznym mieszkańcom.
Nie trzeba daleko jechać, gdyż takich

Nasielsk ul. Lipowa 10

Tym zadaniem mogą zajmować się
tylko odpowiednio przygotowane,
koncesjonowane firmy. Zdarza się także, że ludzie sami sobie robią krzywdę,
zasypując pokruszonym eternitem
dziury, wyrównując drogę lub utwardzając podwórka. Zniszczony eternit
na dachu jest mniej groźny niż ten pod
kołami samochodów.

Tel. (023) 6912585 e-mail: zsznsk@oswiata.org.pl

własnym nosem. Mimo tego, że przejeżdżają jakąś drogą regularnie, potrafią
przy niej zostawić „worki z niespodzianką” albo wyrzucić kilka metrów
od domu.

www.zsz.nasielsk.pl

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2008/2009

Nawet w centrum Nasielska znajdziemy miejsca, które są niechlubną
wizytówką naszego miasta. Chociażby teren za kinem. Zapewne wielu
mieszkańców przeraża ten widok. Ale
są i tacy, którym to zupełnie nie przeszkadza i urządzili tu sobie szalet miejski.
Wystarczy spojrzeć także, co się dzieje
w korycie naszej jedynej i od niedawna
nawet czystej rzeki Nasielnej. Najgorzej
wygląda sytuacja w okolicach targowiska miejskiego.

Z ewidencji prowadzonej przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku wynika, że 1/5 powierzchni naszej gminy
jest przykryta azbestem. Azbest ma
zniknąć z naszych
dachów do 2032 r.
W związku z tym, że
wymiana dachu to
Może warto sprawdzić, czy na naszej
duże obciążenie fidziałce nikt nie składuje śmieci. Jeśli się
nansowe dla budżetu
okaże, że tak, możemy być obciążeni
domowego, w najkosztami za ich usunięcie. Kiedy zobliższych latach gmibaczymy, że ktoś wyrzuca na naszą
na Nasielsk planuje
posesję odpady, powinniśmy bezwprowadzić pewzwłocznie powiadomić o tym policję.
ne dofinansowania,
Jeśli tego nie zrobimy, Wydział Rolnp. na zdejmowanie
Kosewo. Dzikie wysypisko przy torach kolejowych.
nictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
eternitu lub jego wyprzykładów w naszej gminie jest kilka. wóz, tak aby ułatwić mieszkańcom Miejskiego w Nasielsku wystosuje do
Chociażby w miejscowości Kosewo. wymianę dachu. Ważne jest również nas pismo, w którym poprosi o usuDroga żwirowa wzdłuż torów kole- to, że w przypadku usunięcia azbe- nięcie śmieci w określonym terminie.
jowych jest dość często uczęszczana. stowego dachu firma wykonująca to W przypadku niezastosowania się do
Ale nie jest to przeszkodą, jeśli chcemy zadanie powinna nam wystawić „Kartę prośby Urzędu, zapłacimy za wywóz
wyrzucić w biały dzień dwa stare fotele przekazania odpadu”. Jeśli ktoś wymie- odpadów.
w przydrożnych krzakach. Ważne, że nił dach, a nie posiada tej karty, istnieje Gdzie leży przyczyna takiego niepozbędziemy się śmieci. Przejeżdżając przypuszczenie, że zrobił to w nieod- ekologicznego zachowania ludzi?
tą drogą, wystarczy nieco unieść gło- powiedni sposób i musi się liczyć z karą. O ekologii mówi się dużo. Coraz więwę, by zobaczyć, co dzieje się zaledwie Wykaz odpokilka metrów dalej. Na prywatnej dział- wiednich firm
ce powstało istne składowisko odpa- posiadających
dów. Można na nim znaleźć wszystko, zezwolenie na
ale najbardziej rażące jest to, że zalega usuwanie etertam także eternit.
nitu można znaWydawałoby się, że wszyscy zdajemy leźć w Wydz.
sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie Ochrony Śroz sobą składowanie niebezpiecznych dowiska Urzęodpadów, ale niestety tak się tylko du Miejskiego.
wydaje. Otóż istnieją specjalne przepi- Dzikie wysysy regulujące usuwanie i utylizowanie piska śmieci
eternitu. Szczegółowe zasady postę- przy lasach, Pieścirogi. Okolice „lasu morgowskiego”.
powania zostały określone w Roz- w r o w a c h ,
cej wiemy, jak należy odpowiednio
porządzeniu Ministra Gospodarki z 14 w przydrożnych krzakach to już zjagospodarować odpadami. Być może
sierpnia 1998 roku – Dz. U. Nr 138, poz. wisko na skalę masową. Na podstachodzi o opłaty za wywóz śmieci,
895. Ale to tylko teoria. W praktyce wie tego, co znajdziemy w takich
które nie są małe. Na początku 2008 r.
sytuacja wygląda nieciekawie. Zdarza miejscach (np. PIT, stary dowód osoopłata za opróżnienie pojemnika SM
się, że rozbiórki starych dachów z eter- bisty, podpisane zeszyty szkolne
110 wzrosła o prawie 32,6%. W 2007 r.
nitu dokonują ludzie na własną rękę, co i inne ciekawe rzeczy), można ustalić
opłata za ten pojemnik wynosiła 9,10
jest niedopuszczalne, gdyż powoduje imię i nazwisko właściciela odpadów.
zł, a w tym roku jest to kwota 13,50
uwalnianie rakotwórczego azbestu. I co się okazuje – ludzie śmiecą pod
zł. W Nasielsku nie jest to jednak tak

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 letnie)
• Klasa lingwistyczna
• Klasa matematyczno-informatyczna - NOWOŚĆ !!!
2. LICEUM PROFILOWANE (3 letnie):
• Zarządzanie informacją
• Ekonomiczno-administracyjne

Zapraszamy
na dzień otwarty
24.04.2008r.
godz. 12:00 – 14:00

3. TECHNIKUM (4 letnie)
• Ekonomiczne
• Handlowe

4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (w zależności od
wybranego zawodu 2 lub 3 lata)

Pamiętaj!
Rekrutacja w roku szkolnym 2008/2009 odbywa się elektronicznie.
Rejestracja pod adresem: https://nowodworski.edu.com.pl/Kandydat
Dokumenty do w/w szkół będą przyjmowane w sekretariacie szkoły
od 7 do 20 maja 2008r. – podania, od 20 do 23 czerwca 2008r. – kopie
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AKTUALNOŚCI
Nasielsk, dnia 15.04.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/1/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)

ogłaszam

I. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście
Nasielsku o ogólnej powierzchni 22 789 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr 1892/20, 1892/8, 1893/3, 1894/3 ,1893/5 za cenę wywoławczą 317 450,00
złotych.
Wadium w wysokości 31 800,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane
są w Księdze Wieczystej KW 18577 i 16352.
II. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy
ulicy Elektronowej 3 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku o ogólnej
powierzchni 11 230 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/10, 1887/11,
1885/6, 1883/5, 2070/3, 1881/6, 1879/6 za cenę wywoławczą 156 433,00 złotych.
Wadium w wysokości 15 700,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane
są w Księdze Wieczystej KW 18577 i 16352.
III. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy
ulicy Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku o ogólnej
powierzchni 9 850 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1877/6, 1875/6,
1873/6 za cenę wywoławczą 137 211,00 złotych.
Wadium w wysokości 13 800,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane
są w Księdze Wieczystej Nr 18577.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy
ul. Kolejowej w Nasielsku (oznaczone symbolem 22 P/S/Ug/RZ) przeznaczone są pod
obiekty przemysłowe, składy, magazyny, usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi
komunalne, rzemiosło, usługi komunikacyjne (w tym stacja paliw), handel hurtowy i inne
zbliżone funkcje. Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się pomieszczenia hotelowe na
potrzeby zakładów. Na terenie ww. działek znajdują się pozostałości w postaci : hałd
ziemi, porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych
śmieci. Teren ma lekki skłon w stronę południową. Kształt przedmiotowego kompleksu
działek regularny, prostokątny.
Dojazd: Od zachodu przedmiotowego kompleksu działek nie urządzona droga gruntowa
łącząca się z asfaltową ul. Komunalną. Ponadto od wschodu do działek przylega fragment
nowej drogi gminnej, nieurządzonej i na obecnym etapie realizacji planu miejscowego,
niemającej połączenia z siecią drogową.
Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy 110
biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W pobliżu biegną też linie energetyczne średniego
napięcia. Należy liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji trafo. Bliskość oczyszczalni ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej
przedmiotowe działki.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do
dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 1300.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Burmistrz Nasielska w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega
zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem
telefonu 0 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

Z up. BURMITRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Kowalska
SEKRETARZ NASIELSKA

KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY
GRAND PRIX
NASIELSKA 2008
w tenisie stołowym
1. ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Nasielsku (hala sportowa)
2. CEL
Popularyzacja tenisa stołowego wśród
dzieci, młodzieży i osób starszych
3. MIEJSCE
Hala sportowa w Nasielsku ul, Staszica 1
4. TERMIN
I turniej wiosenny kwiecień – czerwiec
20 kwietnia, 25 maja, 16 czerwca
II turniej jesienny wrzesień – listopad
Daty drugiego terminu będą podane
we wrześniu po otrzymaniu kalendarza
MOZTS
Turniej finałowy – grudzień 2008
W turnieju finałowym wezmą udział
zawodnicy i zawodniczki, którzy po 6
turniejach będą sklasyfikowani na miejscach 1–8
Punktacja:1 miejsce–50 pkt, 2 miejsce–40
pkt, miejsca 3–4 – 30 pkt, miejsca 5–8 –
20 pkt, miejsca 9–16 – 10 pkt, miejsca 17 i
powyżej – 5 pkt.
Losowanie i rozpoczęcie każdego turnieju
godz. 1000
5. UCZESTNICTWO
Turnieje odbędą się w kategorii męskiej
i żeńskiej z podziałem na kategorie wiekowe:
Kategoria I – klasy I–III rok urodzenia 1998
i młodsi.
Kategoria II – klasy IV–VI rok urodzenia
1995–1997.
Kategoria III – gimnazjum rok urodzenia
1992–1994
Kategoria IV – szkoły średnie rok urodzenia
1988–1991
Kategoria V – rok urodzenia 1987 i starsi
6. ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów do godziny 9
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„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 2008
– SPRAWDŹ SWÓJ SAMORZĄD”
Stowarzyszenie Europa i My od 2006 r. uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos,
masz wybór zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie
Szkoła Liderów. Celem akcji jest zachęcanie obywateli do udziału w życiu publicznym
(m. in. w wyborach samorządowych) oraz wzmocnienie w mieszkańcach poczucia
współodpowie-dzialności za decyzje dotyczące gminy.
Nasze działania rozpoczęliśmy w 2006 r.od zachęcenia do udziału w wyborach lokalnych
organizując debatę publiczną z sześcioma kandydatami na urząd burmistrza Nasielska
i publikując list otwarty do mieszkańców będący apelem o zainteresowanie sprawami
gminy. List podpisany został przez osoby uhonorowane Nagrodą „Lwa Nasielska”
przyznawaną za szczególne zaangażowanie we wspieraniu i upowszechnianiu idei
samorządowej na terenie gminy Nasielsk i na Mazowszu. Wśród sygnatariuszy listu
znaleźli się: ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki, Janusz Konerberger, Adam Struzik,
Bogumiła Barcińska Ekler i Henryk Śliwiński.
W 2007 r.skupiliśmy się do działań służących poprawie komunikacji pomiędzy obywatelami
a wybranymi już władzami samorządowymi.Zorganizowaliśmy w Nasielsku dwie otwarte
debaty z udziałem przedstawicieli władz lokalnych,na których mieszkańcy zgłaszali swoje
postulaty dotyczące polityki gminnej. 11 maja 2007 r. Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz
Mucha złożył deklarację, w której zawarł zobowiązania do realizacji w kolejnych latach.
W tym zakresie Stowarzyszenie Europa i My w okresie od lipca do listopada 2007
r. dokonało monitoringu społecznego, który został opublikowany dnia 26 listopada
2007 r.
W 2008 r. kontynuować będziemy działania na rzecz zainteresowania mieszkańców
sprawami gminy i dialogu z władzami lokalnymi.Chcemy zorganizować debatę z udziałem
władz samorządowych, które aktualnie reprezentuje Zastępca Burmistrza Nasielska
Tadeusz Nalewajk oraz piętnastu radnych Rady Miejskiej. Będziemy diagnozować
lokalne problemy, przyglądać się ich rozwiązywaniu i prowadzić kampanię informacyjną
zachęcającą mieszkańców do zainteresowania się sprawami gminy.
Materiał dotyczący działań Stowarzyszenia Europa i My w ramach akcji zamieszczany
jest na stronach internetowych www.europaimy.org, www.um.nasielsk.pl oraz www.
maszgłos.pl, a notatki prasowe można przeczytać na łamach Życia Nasielska oraz
Tygodnika Mazowieckiego, Tygodnika Nowodworskiego i Gazety Nowodworskiej.
7 maja 2008 r.Stowarzyszenie Europa i My planuje zorganizować w kinie Niwa w Nasielsku
rozpoczynającą się o godz.18.00 debatę publiczną z udziałem władzy lokalnej,przedstawicieli samorządu powiatowego,wojewódzkiego,posła na Sejm RP,przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów (m.in. w tematyce reformy samorządowej w Polsce
i możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych) oraz mieszkańców (miasta i 65 sołectw
w gminie) a także młodzieży miejscowych szkół ponadgimnazjalnych (LO i ZSZ).
Uznając, ze samorząd to nie tylko władza ale i mieszkańcy zwracamy się z prośbą o
wypełnienie zamieszczonej ankiety dotyczącej rozwiązywania problemow lokalnych.
Wynikające z niej kwestie przedyskutowane na debacie publicznej z pewnością przyczynia
się do tego, ze mieszkańcy będą wiedzieć co robią ich przedstawiciele.
Dyskusja dotyczyć będzie jakości rządzenia i życia społecznego w gminie oraz programu działań samorządu na najbliższy rok i do końca bieżącej kadencji. Każdy będzie
mógł zabrać glos w debacie i żądać własne pytania związane z tematem spotkania.
Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów oraz działaczy
społecznych z terenu gminy.
Wszelkie dodatkowe informacje o akcji Masz glos, masz wybór dostępne są na stronie
internetowej www.maszglos.pl a więcej szczegółów o działaniach w ramach akcji
na terenie gminy Nasielsk udziela koordynator p. Elżbieta Wroblewska. - kontakt tel.
kom. 0 606 923 972 lub e-mail: wroblewska@europaimy.org

A N K I E T A
dla mieszkańców gminy Nasielsk
wypełnij i oddaj ankietę do biura Stowarzyszenia Europa i My
w terminie do dnia 06.05.2008r.
(Urząd Miejski w Nasielsku, pok. 12)
kontakt tel. 0 606 923 971 e-mail: wroblewska@europaimy.org

7. SYSTEM ROZGRYWEK
Zgodnie z przepisami PZTS. Do dwóch
przegranych gier. Do trzech wygranych
setów.
8. WPISOWE

Płeć ……………………….
Wiek ………………………
Wykształcenie …………….
Czy weźmie Pani/Pan udział w debacie publicznej dotyczącej rozwiązywania problemów
lokalnych, która odbędzie się dnia 07.05.2008r. w Nasielsku w kinie Niwa, pocz. godz. 18.00
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM

Kategorie I–IV 5 zł od turnieju
Kategoria V – 10 zł od turnieju
Uwaga! Całe wpisowe przeznaczone
będzie na nagrody.
9. NAGRODY
W każdym turnieju i w każdej kategorii za
1 miejsce – okolicznościowa statuetka za
miejsca 1–8 dyplomy.

Czy znana jest Pani/Panu treść Deklaracji Burmistrza z 11 maja 2007r. dotycząca
rozwiązywania lokalnych problemów (publikowana na stronach www.maszglos.pl
i
www.um.nasielsk.pl oraz www.europaimy.org )
a) TAK
b) NIE

Jak ocenia Pani/Pana funkcjonowanie obecnych władz samorządowych w swoim mieście,
gminie i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnych (proszę napisać)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

W turnieju finałowym za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii – puchary, dyplomy
i upominki. Za miejsca 3–8 – dyplomy
i upominki

Jakie zdaniem Pani/Pana najważniejsze problemy nurtujące lokalne środowisko nie są
rozwiązywane przez obecne władze samorządowe gminy Nasielsk? (proszę wypisać)
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. DODATKOWE INFORMACJE

Jakie problemy należy rozwiązać w jak najbliższym czasie, aby poprawić warunki życia w
gminie Nasielsk? (proszę wypisać)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

W przypadku, gdyby w poszczególnych
kategoriach wystąpiło mniej niż 6 zawodników, podział na kategorie wiekowe może
ulec zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące Grand
Prix można uzyskać osobiście w hali sportowej w Nasielsku oraz telefonicznie pod
nr. 0–23 69 30 865 lub 668 808 415.
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Za wypełnienie ankiety i jej oddanie do biura Stowarzyszenia Europa i My
lub przesłanie e-mailem serdecznie dziękujemy
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA MAJ

Słowo „maj” odnosi się nie tylko do
nazwy miesiąca, ale także jest określeniem pięknej młodej wiosennej
zieleni. Dawniej domy strojono
majem. Mai się też ołtarze, zwłaszcza przy okazji wielkich świąt maryjnych, np. 3 maja święta Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, oraz
Zielonych Świątek. Mai się również
przydrożne kapliczki, przy których
wielbi się radosnym śpiewem Maryję Panią Nieba i Ziemi, w tym też
łąk umajonych.

W maju rozpoczyna się prawdziwa
wiosna, zakwita najwięcej roślin
zielnych, drzew, krzewów, najgłośniej śpiewają ptaki, którym rodzą
się pisklęta. Bywa cieplej, ale obawiamy się zimnych ogrodników.
W maju rozpoczynamy siewy i sadzenia ciepłolubnych roślin owocujących nad ziemią. Zgodnie z bardzo
dawną polską tradycją należy to robić
dopiero po św. Stanisławie, czyli 8
maja. W tym roku przypadnie to w
kwadrze liścia. Wysiewać więc warto
fasolę, ogórki, dynie po tym dniu
ale najlepiej już po 13 w kwadrze
owocu. Przesunięcia warto dokonać
gdy będzie nadal chłodno, zwłaszcza
na północy Polski. Siew wrażliwszych roślin ciepłolubnych można
przesunąć na kwadrę korzenia.
W maju przystępujemy do siewu lnu,
kukurydzy, prosa, gryki, kończymy
siew ziół, zbóż, łubinu i wielu kwiatów. Najlepszym terminem dla tych
czynności będzie kwadra owocu,
wcześniej kwadra liścia, potem dni po
20 kwadra korzenia, Zboża oraz zioła
można wysiewać z powodzeniem
w podobnych terminach.
Pomidory wysadzać do gruntu na
cieplejszych stanowiskach i w foliach najlepiej w kwadrze owocu,
nieco mniej korzystne są kwadra
liścia i korzenia. Jeżeli jednak będzie
chłodno, prace przełożyć na czas

po pełni, bo wtedy powinno minąć
niebezpieczeństwo przymrozków.
Od 16 do 19 i od 21 do 23 będzie
dosyć dobry okres do szczepienia.
Najlepszy czas do sadzenia roślin
korzeniowych, m.in. ziemniaków,
rozsady brukwi i cebuli, przypada na
końcu miesiąca w kwadrze korzenia, wcześniej bardzo dobra jest też
kwadra liścia. W kwadrze korzenia
można jeszcze wysiewać rośliny
korzeniowe na jesienny zbiór, m.in.
marchew, a także rzodkiewki, rzodkiew letnią.

Kwiaty jednoroczne siać, rozsadzać najlepiej w kwadrze owocu
(podwójna linia ciągła). Korzystna
również jest do tego kwadra liścia
i korzenia. Sadzić rozsadę roślin
liściowych m.in. kapustnych, sałat
w kwadrze liścia lub owocu, dosyć
dobry termin też po pełni w kwadrze korzenia. Wybierać jednak
przede wszystkim dzień dżdżysty,
bo wtedy rośliny zdecydowanie
lepiej się przyjmują. Siewy, sadzenia
wykonywać przed południem, najlepiej rankiem. Kwadra liścia i potem
kwadra korzenia to najlepszy czas
do rozmnażania roślin (także na
balkonach) przez sadzonki zielne
i odkłady.
Okres zaznaczony linią przerywaną
jest najkorzystniejszy do zwalczania szkodników, zbierania gąsienic,
oprysków drzew. W dniach zakreskowanych linią przerywaną
najlepiej przeprowadzać wszelkie
prace pielęgnacyjne wokół roślin,
niszczyć chwasty w ogrodach i na
polach, m.in. w ziemniakach. Wtedy
też okopywać, redlić, motykować.
Jest to dobry okres do przerzedzania kwiatów, usuwania zasychających kwiatów i kwiatostanów oraz
zawiązków drzew, wykonywania przerywek, usuwania glonów
z oczek wodnych.

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze liścia.
Jeżeli pragniemy trawę wzmocnić,
ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
będzie z kolei wolniej odrastać.

Maj to czas zbioru ziół, ponieważ
są wtedy najwartościowsze. Pozyskuje się przede wszystkim liście,
kwiaty i całe rośliny zielone. Zbiory
przeprowadzać najlepiej w czasie przybywania księżyca, który
wyznaczają linie ciągłe, możliwie
w bliskości pełni, w kwadrze owocu
(podwójna linia), szczególnie kwiaty.
Mniej korzystna będzie kwadra liścia.
Jeżeli zachodzi konieczność, zbiory
można prowadzić jeszcze w kwadrze korzenia. Najwartościowsze
są zioła zbierane rankiem w dzień
słoneczny, po obeschnięciu rosy.
Unikać pozyskiwania ziół w dniach
zakreskowanych linią przerywaną.
Warzywa liściowe, m.in. rabarbar,
szpinak, pędy szparagów, są najwartościowsze, gdy pozyskuje się
je w terminach podobnych jak w
przypadku ziół, ale bardzo korzystna
jest też kwadra liścia.
Kury, kaczki na ekologiczny wylęg
piskląt nasadzać najlepiej od 13 do
19. Bielić pomieszczenia inwentarskie w okresie zakreskowanym
linią przerywaną. Dokarmiać ryby
częściej w stawach i oczkach wodnych od 6 do 19 . Podlewać intensywnie ogrody, szczególnie młode
kwitnące drzewka w kwadrze liścia
po nowiu (5).
Większość prac pielęgnacyjnych
w pasiekach wykonywać najlepiej
do 4 i po 20, szczególnie do 4 i po
28. Unikać prac przy pszczołach
od 6 do 19, wtedy jednak można
owady podkarmiać.
Do wędkowania najlepsze dni od 5
do 10 oraz 22 do 24, 28 i 29
Zbigniew Przybylak
Ogród bez chemii

PROGNOZA POGODY NA MAJ Pożytki
Maj może okresami zaskakiwać szyb- rzyć się wtedy
kimi zmianami pogody. Powinien być
bardziej ciepły w drugiej połowie, wtedy też więcej dni pogodnych burz, ale
też i lokalnych posuch, niekiedy może
zdarzyć się jeszcze bardzo zimna noc.
Z kolei w pierwszej połowie więcej
deszczów ale też i chłodów, wiatrów.

Początek miesiąca dosyć ładny. Potem
znaczne ochłodzenie i pogorszenie
pogody, opady lokalnie nawet spore.
Częste zmiany, wiatry na przełomie
pierwszej i drugiej dekady. Stopniowo
przybywa dni pogodnych, słonecznych, coraz mniej opadów. Zda-

mogą jeszcze chłodne
noce, największe prawdopodobieństwo lokalnych przymrozków
w końcu drugiej dekady. Przełom
drugiej i trzeciej dekady to czas liczniejszych burz, niekiedy gwałtownych
nawet z gradem. Potem już powinno
być umiarkowanie ciepło, opadów
niezbyt wiele, najczęściej przelotnych.
Miejscami więc gdy powieją silniejsze
wiatry może być sucho.

Zbigniew Przybylak

Apteka w liściu

Nie każdy go lubi i mało kto zdaje sobie z tego sprawę, czym on jest. A, jest prawdziwą
skarbnicą zdrowia, w której zgromadzone są prawie wszystkie, niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka, witaminy i mikroelementy. Mowa o szpinaku.
Warzywo to zawiera: bardzo dużo potasu, sód, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, karoten; witaminy: E, K, B1, B2, B6, C, biotynę;
kwasy: nikotynowy, pantotenowy, szczawiowy.
Niestety, jest też i pewien drobny mankament szpinaku. Otóż zawiera on kwas szczawiowy, który w połączeniu z wapniem tworzy nierozpuszczalny związek – szczawian
wapnia, nieprzyswajalny przez organizm. Nie jest więc zalecany osobom cierpiącym
na artretyzm, reumatyzm, wątrobę, nerki. Do spożycia najlepsze i najzdrowsze są
wyłącznie liście młode. Liście wyrośnięte są twardsze, mniej smaczne i mają mniejszą
wartość odżywczą.

dar
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z popiołu
Popiół to również bardzo prosty i ceniony z dawien dawna
środek zabezpieczający rośliny
przed atakami szkodników. A te
ataki najczęściej rozpoczynają
się już w maju. Warto więc nim
obsypywać rośliny zaraz po wysadzeniu, m.in. sadzonki kapusty,
kalafiorów.

Wokoło każdej rośliny cienko
oprószamy glebę. Zabieg należy
co pewien czas powtórzyć, jeżeli
zdarzały się silniejsze deszcze.
Można też na zagonach poprószyć popiołem młode rośliny
cebuli, marchwi i innych warzyw,
najlepiej wzdłuż rzędów.
Ogrodnicy ekologiczni również
sypią cieniutko popiół w rowki na
grządkach przed siewem nasion
m.in. marchwi, pietruszki i innych
roślin. Inny zabieg to wymieszanie przed siewem nasion z popiołem, będzie to taka najprostsza
naturalna zaprawa.
Zbigniew Przybylak

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne

do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,

zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny
czas do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne,
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Drogo i drożej w Polsce
W

zrost cen żywności w tym roku wyniesie w Polsce od 10 do 15 procent – wynika z najnowszych analiz Ministerstwa Rolnictwa.

Wiceszef resortu powiedział
na konferencji prasowej, że
„Obecny wzrost cen żywności
ma charakter globalny i należy
spodziewać się, że ceny nadal
będą rosły”. Podkreślił, że ceny
żywności podążają za cenami
energii oraz wzrostem kosztów
pracy i cen surowców rolnych.
W ostatnim czasie dużym problemem są wysokie robocizny
związane z brakiem rąk do pracy.
Ministerstwa: rolnictwa i pracy
szacują, że w sezonie brakuje
ok. 200–300 tys. osób – tak
zwanych pracowników sezonowych. Rosną zatem płace i co
za tym idzie – koszty produkcji. Dodatkowym czynnikiem
zwiększającym koszty są utrzymujące się wysokie ceny energii
oraz inflacja.
Znaczny wpływ na ceny mają też
warunki atmosferyczne. Prognozy
pogodowe są optymistyczne. Po
ich analizie eksperci są zdania, że
w tym roku przynajmniej ceny zboża nie wzrosną i utrzymają się na dotychczasowym poziomie – choć,
niestety, jest on dość wysoki.
Jak powiedział wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, – Nieurodzaj i rosnący globalny popyt
w zeszłym roku spowodowały, że
na dzień dzisiejszy ceny zboża są
o 40 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku i nadal
rosną. Nikt z ekspertów nie przewiduje jednak spadku cen zbóż.
To nie napawa optymizmem konsumentów. Gdyby zbiory w Polsce
wyniosły 28 mln ton – jak wstępnie
szacuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– moglibyśmy spodziewać się, że
ceny zboża spadną o 20–30 proc.
Jednak przymrozki w maju mogą
spowodować spadek plonów
i dalszy wzrost cen – dodał Artur
Ławniczak.

fot. D. Panasiuk

18 kwietnia–1 maja

Rząd chce
zdrowych zwierząt
D

zięki realizacji programów zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt bydło w całej Polsce zostanie
przebadane pod kątem obecności gruźlicy, enzootycznej białaczki (EBL) i gąbczastej encefalopatii (BSE) –
poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Ponadto lisy na terenie kraju zostaną
zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Określony będzie także stopień
zagrożenia grypą w stadach drobiu
i dzikich ptaków.
Środki na realizację tych programów będą corocznie zabezpie-

Resort z niepokojem ocenia nasze
rezerwy zbożowe. Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, nie ma zapasów zboża,
które mogłyby utrzymać stabilność
cen w okresie np. niesprzyjającej
pogody. Ministerstwo opowiada
się za zwiększeniem nakładów na
inwestycje powiększające zapasy
i tworzące rezerwy, które będą
„wentylem bezpieczeństwa na złe
czasy”. Tym bardziej że, jak podkreśla ministerstwo, USA i Brazylia
przeznaczają dużą część produkcji
na tak zwaną energię odnawialną
i wkrótce nie będą już zainteresowane sprzedażą zboża do Europy.
Według prognoz ekonomistów,
w najbliższym czasie należy spodziewać się niewielkiego spadku
ceny mięsa wołowego oraz mleka,
a także utrzymania się niższych cen
drobiu.
Powolutku odbijają się od dna
ceny trzody chlewnej. Wzrostowej
tendencji należy się spodziewać
w najbliższych miesiącach. Według
IRiGŻ, w ciągu miesiąca cena skupu
tuczników powinna wzrosnąć maksymalnie do 3 złotych 80 groszy za
kilogram. Jak zapewniają, nie powin-

wy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt. Obowiązek zwalczania
tych chorób wynika także z przepisów unijnych. Dlatego też Unia
Europejska zrefunduje do połowy
wszystkich kosztów kwalifikowanych każdego programu.

no to mieć wpływu na wzrost cen
detalicznych, czyli konsumenta.
Największą niespodziankę konsumentom szykuje energetyka. Wiosną
ceny mogą oszaleć – twierdzą specjaliści. Od maja w całym kraju zdrożeje energia elektryczna dla klientów
indywidualnych. Więcej będziemy
płacić też za wodę. Nie pozostanie
to oczywiście bez wpływu na ceny
towarów rolno–spożywczych. Miesiąc temu ceny owoców były wyższe
o ponad 20 procent niż rok temu, ale
na tym nie koniec. Prawdopodobnie utrzymają się na tym poziomie
i w nadchodzącym sezonie. Nieco
tańsze niż rok temu są warzywa.
Kolejną przyczyną podwyżek jest
prognozowany wzrost cen ropy.
Znawcy rynku paliw oceniają, że średnia cena ropy w tym roku wyniesie
ponad 92 dolary za baryłkę i będzie
wyższa o blisko jedną trzecią, niż
wcześniej szacowano.
Tylko jeden wniosek wynika z analiz
rynku żywności – nie będzie na nim
w najbliższym czasie stabilizacji, a niewielkie spadki cen w przypadku niektórych towarów są tylko przejściowe.
Będzie drożej, niestety.
WA

czane w budżecie państwa. Na ten
cel w 2008 r. przeznaczono blisko
130 milionów złotych, w tym na
zwalczanie: gąbczastej encefalopatii bydła – około 15 mln zł, a na
walkę z wścieklizną ponad 33 mln
zł. Z pozostałych środków sfinansowane zostaną: kontrola i zwalczanie gruźlicy bydła – 27 490
684 zł, enzootycznej białaczki bydła
– 50 268 010 zł, wirusów ptasiej
grypy atakującej drób i dzikie ptaki
– 565 410 zł.
Są to choroby zakaźne, które muszą
być zwalczane na podstawie usta-

fot. M. Stamirowski

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa,
realizacja tych programów poprawi sytuację epidemiologiczną
w Polsce i zwiększy zaufanie konsumentów do żywności pochodzenia
zwierzęcego. Producenci unikną
strat finansowych spowodowanych
chorobami, a Polska uzyska status
kraju wolnego od tych chorób.
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2008 r. programów
zwalczania chorób u zwierząt zatwierdziła Rada Ministrów.
WA

Zdrowsze jaja
M

inisterstwo Rolnictwa
wypowiada wojnę
salmonelli. Opracowany
przez resort program zwalczania niektórych odmian
tej bakterii (Enteritidis i Typhimurium) dotyczy stad
kur niosek utrzymywanych
w celu pozyskiwania jaj
konsumpcyjnych. Będzie
on realizowany w całym
kraju. Ministerstwo przewiduje, że dzięki niemu
w 2008 roku liczba zakażonych stad niosek powinna zmniejszyć się blisko
o połowę.
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach niosek” zaakceptował rząd.
Program przewiduje, że w sytuacji
stwierdzenia występowania cho-

roby u kur lekarz weterynarii musi
nakazać ich odizolowanie lub ubój
całego stada. Ponadto przeprowadzone zostaną prace dezynfekcyjne

oraz badania służące zlokalizowaniu
źródła zakażenia.
W ramach programu założono wypłatę odszkodowań za kury zabite lub

poddane ubojowi z nakazu Inspekcji
Weterynaryjnej lub za sztuki padłe
w wyniku zastosowania zabiegów
weterynaryjnych. Przewidziano także

odszkodowania za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego, paszę
i sprzęt, których nie można odkazić.
Realizacja programu umożliwi hodowcom swobodny handel wewnątrz Unii
Europejskiej oraz eksport drobiu i jaj
konsumpcyjnych do państw trzecich.
Ponadto program przyczyni się do
ograniczenia liczby zatruć Salmonellą
wśród ludzi.
Szacunkowy koszt realizacji programu
w 2008 roku wyniesie ponad 181
milionów złotych. Na jego wykonanie Unia Europejska przyznała Polsce
2 mln euro.
Program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli dotyczy hodowców posiadających przynajmniej 250
dorosłych ptaków. Zwalczane będą
następujące serotypy Salmonelli: Enteritidis, Hadar, Infantis, Typhimurium
oraz Virchow.
WA

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Ładne kwiatki
Zosia ogłosiła, że nieodwołalnie
mamy wiosnę, przynajmniej w naszym domu. Dość wysoka temperatura za oknem i rośliny prężące na
wszystkie strony swoje niedorosłe
jeszcze liście potwierdzały słuszność
jej komunikatu. To ogłoszenie miało
jednak także mniej przyjemne konsekwencje: wiosenne porządki.

Z racji wieku zostałam z nich, ku
mojemu zadowoleniu, wyłączona.
Wystarczyło, że wymieniłam swoje
obuwie i garderobę wierzchnią, z zimowych na wiosenne, a już czułam
się jakaś przepracowana. Czyżby
zmęczenie wiosenne? Dlatego wcale
nie byłam zachwycona propozycją
Pawełka.
– No, ciociu – powiedział dziarskim
głosem zaraz po przyjeździe do nas
– bierzemy się do roboty.
– Jakiej roboty? – spytałam podejrzliwie. – Nie wiesz, że jestem stara
i w związku z tym zwolniona z wszelkich obowiązków?
– Stara! Świetny dowcip! Przecież to
ty robisz tu wszystko.
– Wcale nie. A gdyby nawet tak było,
to jeden powód więcej, by mnie już
dodatkowo nie obciążać.
– Pomyślałem, że pomogę ci przy
kwiatkach i przywiozłem ziemię…
– kusił Paweł.
– Doniczkowych? – ożywiłam się.
– Doniczkowych – potwierdził siostrzeniec mojego świętej pamięci
męża.
Paweł znał moją słabość do rozmaitych fiołków i liliowców, wiedział też,
że tej wiosny koniecznie powinnam
je przesadzić, bo nie zrobiłam tego
w poprzednim roku. Ostatnio często
poruszałam temat kwiatków, jako że
silna męska ręka była niezbędna przy
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tej operacji. Ktoś musiał pojechać do
ogrodnika, kupić ziemię, przytargać
ją do domu i pomóc mi przy większych roślinach. Piotrek obiecywał
zająć się tym, ale jak dotąd nie wyszedł poza fazę deklaracji. Uznałam
więc, że propozycję Pawła należy
przyjąć z zadowoleniem.
Wkrótce Piotrek miotał się po ogrodzie, a Zosia po pokojach, poganiając
co chwila dzieci, my zaś z Pawłem
przesadzaliśmy kolejne okazy domowej flory.

Jednak pogrążeni w pracy, zapomnieliśmy, iż jesteśmy istotami zmuszonymi odżywiać się i w związku
z tym zaopatrywać się w stosowne
produkty. Pierwsza, późnym popołudniem, ocknęła się Zosia.
– Aaaa! – zawołała nienaturalnym
sopranem.
– Co się znowu stało? – zapytałam
spokojnie.
– Zapomnieliśmy o zakupach na
weekend!
Rodzina jęknęła.
– No, ładne kwiatki! – powiedziałam. – Trzeba będzie podjechać
do jakiegoś marketu, a teraz zrobić
namiastkę obiadu.
– Na przykład co? – zainteresował
się Pawełek.
– A co mamy w lodówce? – spytałam, bo z powodu kwiatków nie
pamiętałam, jak przedstawia się jej
zawartość.
Okazało się, że po obfitym drugim
śniadaniu nie było w zasadzie nic.
I wtedy znów na ratunek pospieszył
Paweł, wyjmując ze swojego plecaka kawał wiejskiego twarogu.
– Zapomniałem o nim, a przecież
przywiozłem go specjalnie, żeby-

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP

Baran 21.03.–20.04.
ście skosztowali prawdziwego sera
z suwalskiego mleka.
– Jaki wspaniały! – zachwyciła się
Zosia, oglądając podarunek. – To
co, zjemy kanapki z nim?
– Bez chleba raczej nie damy
rady… – zgasiłam ją. – Ale mam
pomysł.
I sięgnęłam po mój stary przepis na
twarogowe placki. Przygotowałam
je szybko, poganiana przez pętającego się po kuchni Franka. Kasia,
konsultując się z Zosią, naprędce
tworzyła listę zakupów, po które
miał jechać Piotrek.
– Deser na obiad? – skrzywił się mój
zięć przy stole.
– Ależ nie musisz tego jeść, mój
drogi – powiedziałam, ignorując
piorunujące spojrzenie Zosi.
I dopisałam do listy jeszcze jedną
paczkę ziemi oraz nawóz w płynie.
Żeby moje kwiatki były naprawdę
ładne.
Babcia Jadzia

Placki z twarogu
ok. 20 dkg twarogu, 1 jajko, kilka łyżek mleka, mąka, olej, cukier, cukier
waniliowy do smaku
Twaróg dokładnie rozdusić (np.
widelcem), dodać mleko i jajko
oraz cukier i cukier waniliowy
– wymieszać. Dodać tyle mąki,
żeby ciasto stało się sprężyste. Na
patelni rozgrzać olej. Uformować
placuszki (jeśli ciasto zbytnio lepi
się do rąk, należy posmarować
dłonie niewielką ilością oleju)
i smażyć z obu stron na rumiano. Podawać gorące (ale placki
smaczne są także na zimno – podane np. jako deser).

Kino NIWA ZAPRASZA
25–27 kwietnia, godz. 17.00

Wyspa dinozaura
Urmel aus dem Eis (Niemcy, 2006); Animacja; Reżyseria: Reinhard Klooss, Holger
Tappe; Scenariusz: Oliver Huzly, Reinhard Klooss; Na podstawie książki „ Urmel
aus dem Eis”: Max Kruse; Obsada: Joanna Jabłczyńska – Fraczek (głos w polskiej
wersji jęz.), Edyta Herbuś – Frania, Justyna Bojczuk – Dyzio, Krzysztof Szczerbiński
– Mundek, Mariusz Siudziński – Dziubas.

Akcja filmu rozgrywa się na małej wulkanicznej wysepce leżącej na samym
środku oceanu. To właśnie tu mieszka i pracuje uroczy, ale zwariowany
Profesorek. Został wygnany na wyspę przez zarozumiałego króla Pomponiusza,
który wraz z wiernym sługą Gładziem zamieszkuje w mrocznym zamczysku.
Kiedy pewnego dnia Profesor postanawia założyć na wyspie szkołę, oprócz
swojego zaadoptowanego syna – Bartka przyjmuje do niej całą grupę nietypowych uczniów. Życie beztrosko upływa im na codziennych obowiązkach,
dziecinnych zabawach i igraszkach oraz na nauce ludzkiej mowy. Aż do momentu, kiedy fale nieoczekiwanie wyrzucają na brzeg tajemniczy lodowiec.
W jego sercu ukryte jest prastare jajo, które mieszkańcy wyspy natychmiast otaczają troskliwą opieką.
25 i 27 kwietnia, godz. 19.00

Step Up 2
Step Up 2 the Streets (USA, 2008); Musical; Reżyseria: Jon Chu; Obsada: Robert Hoffman – Chase Collins, Briana Evigan –
Andie, Telisha Shaw – Felicia, Luis Salgado – Alejandro, Shorty Welch – Bgirl Shorty.

Ona – Andie, siostra Tylera Gage’a bohatera filmu „Step Up – Taniec zmysłów”, zbuntowana tancerka z
gorszej dzielnicy. On – Chase, najlepszy i najgorętszy tancerz w Akademii Tańca w Maryland. Połączy
ich pasja i udział w legendarnym ale nielegalnym turnieju tańca ulicy. Wygrać w nim mogą tylko najlepsi,
dlatego Andie i Chase muszą dać z siebie wszystko.

W najbliższych dniach uda Ci się zrobić korzystny interes. Musisz tylko
trzymać się utartych szlaków. Nie śpiesz się i bądź ostrożny. W życiu
osobistym znajdziesz porozumienie z partnerem w sprawach, które
Was dotąd dzieliły.

Byk 21.04.–21.05.
Działaj elastycznie, a więcej zyskasz. W życiu zawodowym przed
Tobą rozmowa, która będzie miała duży wpływ na Twoją karierę.
Osiągniesz wreszcie coś, co długo nie dawało Ci spokoju. Zaczniesz
wierzyć w siebie i w swoje umiejętności.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
Twoje sprawy ułożą się pomyślnie i znajdziesz chwilę na odpoczynek.
Otrzymasz dobre wiadomości z banku. Życie uczuciowe i rodzinne
będzie teraz dla Ciebie najważniejsze. Może przygotuj romantyczną
kolację dla bliskiej osoby.

Rak 23.06.–22.07.
W życiu zawodowym nie odrzucaj żadnych ofert i zaproszeń.
Możesz zacząć coś nowego, co przyniesie Ci satysfakcję i poprawi
znacząco budżet domowy. W miłości nie brnij w ślepy zaułek,
rozpamiętując przeszłość, tylko przeproś partnera i najpierw
pomyśl, potem mów.

Lew 23.07.–22.08.
Nowe inwestycje zapewnią Ci spore zyski. Musisz tylko zawalczyć
o swoje sprawy i być konsekwentnym w działaniu. W życiu osobistym
będzie trochę zamieszania. Otrzymasz wiadomość, która wywróci
Twoje życie uczuciowe do góry nogami. Jeśli się postarasz, wszystko
obróci się na Twoją korzyść.

Panna 23.08.–22.09.
Pozbędziesz się teraz problemów, które nie dawały Ci spokoju.
Wyzwolisz w sobie pozytywną energię. Nie obawiaj się sporów
z urzędem, zyskasz coś, co wydawało się nierealne. W miłości możesz
liczyć na wsparcie partnera.

Waga 23.09.–22.10.
W pracy zaufaj intuicji, a sprawy zawodowe potoczą się w dobrym
kierunku. Możesz liczyć też na pewne osoby, które będą miały
korzystny wpływ na Twoją karierę. W miłości wspólnymi siłami
wiele osiągniecie.

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym trzymaj się z góry ustalonego planu, a otrzymasz
nagrodę od szefa. Zostawisz wreszcie za sobą problemy finansowe.
W miłości osiągniesz wszystko, na czym Ci szczególnie zależało.

Strzelec 22.11.–21.12.
Umocni się Twoja pozycja zawodowa. Niewykluczone, że otrzymasz
awans lub atrakcyjną propozycję od konkurencji. Będziesz mieć nosa
do dobrych interesów. Nie bój się ryzyka. W życiu osobistym nie
wplątuj się w żaden romans. Nie warto.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Masz szansę na znaczący sukces finansowy. Twoje inwestycje
przyniosą Ci spore zyski, a współpracownicy i przełożeni docenią
Twoje wysiłki. W uczuciach nie rób głupstw i nie działaj pochopnie.

Wodnik 20.01.–18.02.
Udowodnisz wszystkim, że stać Cię na śmiałe i dobrze przemyślane
decyzje i posunięcia. Otrzymasz pomyślne wiadomości, które
sprawią, że nie będziesz musiał bać się o swoją przyszłość. W życiu
osobistym uporządkujesz w końcu wszystkie sprawy rodzinne.

Ryby 19.02.–20.03.
Życie zawodowe dostarczy Ci wiele satysfakcji. Uda Ci się załatwić
sprawy, które długo czekały na swoją kolej. W miłości odzyskasz
zaufanie partnera i na przyszłość postaraj się sensowniej lokować swoje
uczucia.

Z przymrużeniem oka
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ROZMAITOŚCI

18 kwietnia–1 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE
Zatrudnię pracownika do
zakładu kamieniarskiego
na korzystnych warunkach.
Tel. 0 605 963 272.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!
WALDI – to młody, ok. 2,5 lat,
piesek, który z pełnymi smutku
oczami patrzy zza krat. Waldi
jest średnim pieskiem o ładnej
sylwetce i ciekawym umaszczeniu. To bardzo miły i łagodny piesek. Będzie z pewnością
bardzo oddanym towarzyszem swego pana. Pomóżcie
go uratować!!!
GAGI – to ok. 1,5 roczna suczka.
Jest pocieszna. Ma krótkie nóżki
i główkę nosi dumnie podniesioną do góry. To przesympatyczna lubiąca ludzi psinka,
która bardzo tęskni za kimś, kto ją
pogłaszcze, powie dobre słowo.
Do szczęścia potrzeba jej bardzo
niewiele: własny kącik lub porządna buda, pełna miseczka
i dobry człowiek. Odwdzięczy się
wiernością i wielkim przywiązaniem. GAGI czeka!!!
telefon

0 660 277 648

lub

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Lwów, Wilno w akwareli –
wyprzedaż prywatnej pięknej kolekcji oprawionych
obrazów przedstawiających
perły architektury kresowej.
Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam Golf 1,9 D, rok
prod. 1995, przebieg 186 tys.
Tel. 783 495 380
Sprzedam siatkę ogrodzeniową. Tel. 504 830 879.
Zatrudnię przy budowie ogrodzeń, może być dorywczo.
Tel. 607 687 306.

0–23 693 10 81

Zatrudnię osobę do pracy
w biurze, miejsce pracy: Siennica k. Nasielska. Korzystne
warunki pracy. Tel. 601 278
766.
Przyjmę do pracy w piekarni
na produkcję i sprzedaż na
samochodzie. Tel. 500 236
194.
Sprzedam marchew konsumpcyjną i grubą dla koni.
Tel. 0 600 097 326
Sprzedam siano w kostkach,
sianokiszonkę w belach.
Tel. 0 609 927 506
Wykonam instalacje elektryczne. Tel. 0 607 051 006

Cennik

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno–reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena
netto zł

40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

- 10%
- 25%
do 50%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

P r o wa d z e n i e n a d z o r ó w
budowlanych w zakresie
konstrukcyjno-budowla nym. Ceny konkurencyjne.
Dojazd na miejsce. Przynależność do Mazowieckiej
Izby Inżynierów Budowlanych. Tel./fax (023) 69 12
255, kom. 0 513 251 860,
0 501 580 427
Zatrudnię kierowcę kat. B
oraz magazyniera (Siennica).
Korzystne wynagrodzenie.
Tel. 0 601 278 766.
Sprzedam działkę budowlaną
w Mogowie przy szosie, 1100
m2. Perzanowski Franciszek,
Malczyn.
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 503
509 079.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku przy ulicy

18 kwietnia–1 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sosnowej o powierzchni 1127
m2. Telefon kontaktowy: 606
143 942, 600 225 408.
Sprzedam Daewoo Lanos 1,6,
benzyna + gaz, rok prod.
1998. Tel. 691 464 701.
Sprzedam akwarium 70 l.,
kompletnie wyposażone.
Tel. 506 023 929.
Sprzedam opony letnie Michalin Energy 195/65/R15.
Mało używane! Stan idealny!!!
Tel. 600 421 520.
Sprzedam działkę. Tel. 0 504
282 643
Sprzedam 3,78 ha ziemi rolnej w Nasielsku. Tel. 0 516
628 668
Sprzedam drewno dębowe w
balach. Tel. 0 504 175 386
Sprzedam działkę rolną 1,4
ha. Tel. 0 504 175 386
Rencista szuka pracy, średnie
– liceum księgarskie, studium
– elektromechanika AGD.
Tel. 0 669 352 987
Kupię bardzo małe, bardzo
tanie mieszkanie w Nasielsku
(lub okolicach).Tel. 0 664
030 792.
Zatrudnię malarzy - gipsiarzy. Tel. 0 604 561 031.
Poszukuję do wynajęcia
domu lub pół domu w Nasielsku lub okolicach. Tel. 0
518 867 549
Do wynajęcia mieszkanie,
2 p o ko j e, p o r e m o n c i e,
umeblowane. Tel. 0 604 620
763.
Usługi mechaniczne, naprawa ciągników i maszyn rolniczych. Tel. 0 513 923 336.
Zatrudnię pracowników na
stoisko mięsne w markecie
Tesco w Nasielsku, tel. 0
22 775 90 59 lub 0 504 139
207

Mieszkańcy ulic Lipowej
i Sportowej dziękują
wszystkim, którzy przyczynili
się do zaprzestania sprzedaży piwa w sklepie spożywczym przy ul. Lipowej.

REKLAMA
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SP – NASIELSK W II RUNDZIE
COCA COLA CUP

Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku biorą
udział w rozgrywkach piłkarskich Coca Cola
Cup. To już X edycja turniejów piłkarskich
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
organizowanych przez koncern Coca Cola.
W tym roku prawie 45 000 dzieci i młodzieży będzie rywalizować o Mistrzostwo CocaCola Cup i wyjazd na mecz Polska-Austria na
Euro 2008.

Runda eliminacyjna odbyła się 11 kwietnia
br. na boisku przyszkolnym nasielskiej pod-

stawówki. Na turniej przyjechały drużyny
z Pomiechówka oraz ze Skrzeszewa (powiat
legionowski). Po losowaniu ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rozgrywek.
W pierwszym spotkaniu rywalizowali ze sobą
drużyny ze Skrzeszewa i Pomiechówka. Lepszymi w tym spotkaniu okazali się chłopcy
z Pomiechówka, wygrywając ze swoimi przeciwnikami 5:0. Następny mecz to Nasielsk
kontra Pomiechówek. W początkowej fazie

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego” 12.04.2008 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
			
67 pkt (69,79%)
2. Janusz Czyżewski – Janusz Muzal		
			
55 pkt (57,29%)
3. Grzegorz Kosewski – Marek Olbryś		
			
54 pkt (56,25%)
4. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
			
53 pkt (55,21%)
5. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Michnowski
			
53 pkt (55,21%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
			
40 pkt (41,67%)
7. Maciej Osiński – Janusz Wydra		
			
38 pkt (39,58%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
			
37 pkt (37,76%)
9. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
			
35 pkt (36,46%)

SPORT
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ZAWODY POWIATOWE W PIŁKĘ RĘCZNĄ

meczu nasielszczanie stracili jedną bramkę,
która zadziałała jak zimny prysznic. Chłopcy
uporządkowali swoją grę, by w końcu wygrać
całe spotkanie 4:1.
Ostatni mecz rozegrały ze sobą drużyny ze
Skrzeszewa i Nasielska. Piłkarze z nasielskiej
podstawówki nie dali żadnych szans swoim
przeciwnikom, wygrywając mecz wynikiem
9 do 1.
Całe spotkanie odbyło się w miłej i sportowej
atmosferze. Po zakończeniu turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zwycięska drużyna z SP Nasielsk: Zakrzewski
Denis, Zamęcki Michał, Stańkowski Marcin,
Lesicki Bartosz, Prusinowski Paweł, Wroński
Jakub, Karpiński Jakub, Zakrzewski Wojciech,
Orłowski Michał, Skoroszewski Artur, Bugalski
Michał, Podlasiński Krystian, Wróblewski Kacper, Bielecki Mateusz. Opiekunowie: Mariusz
Kraszewski i Tomasz Czajkowski.
M.K.

2 kwietnia w hali NOSiR w Nowym Dworze
Mazowieckim odbyły się zawody powiatowe
szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej. Gminę
Nasielsk reprezentowały dziewczęta z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku i chłopcy
z Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach. Piłka ręczna,
niestety, nie cieszy się dużym zainteresowaniem
młodzieży (mimo srebrnego medalu Mistrzostw
Świata seniorów). W zawodach wystartowały
jeszcze tylko dwie drużyny z Nowego Dworu.
Pierwsi swój mecz rozgrywali chłopcy i niestety
drużyna z Pieścirogów, której opiekunem był
Piotr Kowalski, uległa chłopcom z Nowego
Dworu 13:4. Zdecydowanie lepiej poszło za to

dziewczętom, które w emocjonującym pojedynku, mimo że do przerwy przegrywały 2:3,
pokonały swoje przeciwniczki z Gimnazjum
nr 1 w Nowym Dworze w stosunku 5:4.
Zwycięska drużyna występowała w składzie:
Dominika Kordulska (bramkarz), Izabela Malinowska, Justyna Rutkowska, Kinga Fatek, Marta
Korycka, Aleksandra Ostaszewska (kapitan,
strzeliła 4 bramki), Joanna Żbikowska, Aleksandra
Popowska, Agata Kosewska, Paulina Piątkowska.
Opiekunem zespołu był Robert Bugalski. Żeńska
drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsk
będzie reprezentowała powiat nowodworski
podczas zawodów rejonowych.
R.B.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
DLA GIMNAZJALISTÓW
4 kwietnia w hali sportowej w Nasielsku odbyły
się gminne zawody w halową piłkę nożną. Wystartowały w nich żeńskie i męskie reprezentacje
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie i Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. W pierwszym spotkaniu dziewczęta z Nasielska nie dały żadnych
szans rówieśniczkom z Cieksyna i wygrały 7:1.
Rywalizacja chłopców przyniosła więcej emocji.
Do przerwy grano 2x20 min. lepsi byli chłopcy
z Cieksyna i prowadzili 3:0. Po przerwie gimnazjaliści z Nasielska ostro wzięli się do odrabiania strat
i strzelili 4 bramki, nie tracąc żadnej, co dało im
zwycięstwo 4:3 nad drużyną z Cieksyna.
Sędzią zawodów był Mariusz Chrzanowski.

Zwycięskie drużyny wystąpiły w następujących
składach:
Dziewczęta: Małgorzata Lewandowska (bramkarz), Paulina Piątkowska, Karolina Walczak, Marta
Rucińska, Sylwia Szymańska, Dominika Kordulska, Aleksandra Ostaszewska, Agata Forma, Olga
Zakrzewska. Opiekunami drużyny byli Joanna
Zadrożna i Piotr Kosztowniak
Chłopcy: Robert Branicki, Łukasz Legler, Marcin
Jakubiak, Jarosław Wojciechowski, Dawid Gołucki,
Paweł Gralewski, Mateusz Paczkowski, Paweł Gąsiorowski, Tomasz Winnicki, Arkadiusz Dzierzbiński. Opiekunem zespołu był Robert Bugalski.
R.B.

HALA SPORTOWA W NASIELSKU ZAPRASZA NA

GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH

Termin :
1. 27.04.2008 r. (NIEDZIELA) GODZ. 10.00
2. 18.05.2008 r. (NIEDZIELA) GODZ. 10.00
3. 22.06.2008 r. (NIEDZIELA) GODZ. 10.00
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU : (023) 69-30-865

KRZYŻÓWKA Nr 8

14 kwietnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 6/2008. Podwójne zaproszenie do kina
otrzymuje Bartłomiej Żabik z Nasielska. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:
1–2. Piotr Kowalski 46 pkt
Grzegorz Nowiński
46 pkt
3. Stanisław Sotowicz
38 pkt
4. Paweł Wróblewski
36 pkt
5. Grzegorz Kosewski
34,5 pkt
6–7. Kazimierz Kowalski
32 pkt
Krzysztof Morawiecki 32 pkt
8–10. Janusz Muzal		
29 pkt
Maciej Osiński		
29 pkt
Janusz Wydra		
29 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek
25.04.2008 r. na godz. 18.30. do hali sportowej.
PK

SPORT

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 5 maja.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki
losowania opublikujemy 16 maja 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź
będzie podwójne zaproszenie do kina.

